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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 

China / Kina         CN 
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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 

Hungary / Hungaria        HU 
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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 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 
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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 

North Macedonia / Maqedonia Veriore     MK 

 

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 

Slovakia / Sllovakia        SK 
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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/ 2020/1106 

(220) 02/06/2020 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, Vjollce. 

(740)  Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/475 

(220) 26/03/2021 

(731) United Trade Mark Limited 

19, St. Mark Street Valletta, VLT 1362 

Malta, MT 

(740)  Ardian Rexha, Avokat Deloitte 

Kosova SH.P.K. Rr. Lidhja e Pejes, Nr.117, 

Zona Industriale, Prishtine  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  makineri automatike shitese.  

9  Mbajtëse magnetike te dhënash, me veçanti karta magnetike te koduara, karta magnetike 

te koduara he karta për identifikim personal; Mekanizma shitja për aparatura te operuara 

me monedha   

35  Reklamimi, ne veçanti reklamimi i mallrave te gjitha llojeve dhe i kuponëve dhe 

mjeteve elektronike për pagesat; Rregullimi i transaksioneve  tregtare dhe kontratave 

tregtare për ofrimin e shërbimeve te ofruara ne klasën 35; Administrim biznesi; Funksione 

zyre; Këshillim ne lidhje me organizimin e biznesit; shërbime këshillimi për administrim 

biznes; Marrëdhënie me publikun; Publikim i teksteve publicitare; Promovimi i shitjes se 

mallrave dhe shërbimeve, për te tretë, duke përfshire reklamimin, konkurset promovuese, 

zbritjet dhe nxitjet ne formën e lotarive, uljen e çmimeve, piket e shpërblimit dhe ofertat e 
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shtimit te vlerës; Reklamimi online ne rrjetet kompjuterike; Shërbimet e ofruar nga një  

franshize-dhënës, përkatësisht ndihma ne drejtimin ose administrimin e ndërmarrjeve 

industriale ose tregtarë         

36  Çështjet financiare;Çështjet monetare, Lëshimi, shitja dhe prokurimi i faturave te shtijës 

dhe mjeteve elektronike te pagesave;Lëshimi i kartave te kreditit dhe kartave te çeqeve  

38  Ofrimi i aksesit ne rrjetet globale kompjuterike per perdoruesit; Ofrimi i aksesit ne 

informacion ne internet  

41  Ofrimi i trajnimeve, ne veçanti edukim dhe trajnim lidhur me promovimin tek 

konsumatorët dhe reklamimin   

45  Licencim i te drejtave te pronësisë intelektuale dhe te se drejtës se autorit, lëshimi i 

licencave për franshize-marres    

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/476 

(220) 26/03/2021 

(731) United Trade Mark Limited 

19, St. Mark Street Valletta, VLT 1362 

Malta, MT 

(740)  Ardian Rexha, Avokat Deloitte 

Kosova SH.P.K. Rr. Lidhja e Pejes, Nr.117, 

Zona Industriale, Prishtine  

 
 

(540)  LYCONET 

 

 
     

 

(511) 7  makineri automatike shitese  

9  Mbajtëse magnetike te dhënash, me veçanti karta magnetike te koduara, karta magnetike 

te koduara he karta për identifikim personal;Mekanizma shitja për aparatura te operuara me 

monedha  

35  Reklamimi, ne veçanti reklamimi i mallrave te gjitha llojeve dhe i kuponëve dhe 

mjeteve elektronike për pagesat;Rregullimi i transaksioneve  tregtare dhe kontratave 

tregtare për ofrimin e shërbimeve te ofruara ne klasën 35;Administrim biznesi;Funksione 

zyre;Këshillim ne lidhje me organizimin e biznesit;shërbime këshillimi për administrim 

biznes;Marrëdhënie me publikun;Publikim i teksteve publicitare;Promovimi i shitjes se 

mallrave dhe shërbimeve, për te tretë, duke përfshire reklamimin, konkurset promovuese, 

zbritjet dhe nxitjet ne formën e lotarive, uljen e çmimeve, piket e shpërblimit dhe ofertat e 

shtimit te vlerës;Reklamimi online ne rrjetet kompjuterike;Shërbimet e ofruar nga një  

franshize-dhënës, përkatësisht ndihma ne drejtimin ose administrimin e ndërmarrjeve 

industriale ose tregtarë  

36  Çështjet financiare;Çështjet monetare, Lëshimi, shitja dhe prokurimi i faturave te shtijës 

dhe mjeteve elektronike te pagesave;Lëshimi i kartave te kreditit dhe kartave te çeqeve  

38  Ofrimi i aksesit ne rrjetet globale kompjuterike per perdoruesit;Ofrimi i aksesit ne 

informacion ne internet  

41  Ofrimi i trajnimeve, ne veçanti edukim dhe trajnim lidhur me promovimin tek 

konsumatorët dhe reklamimin  

45  Licencim i te drejtave te pronësisë intelektuale dhe te se drejtës se autorit, lëshimi i 

licencave për franshize-marres  
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(210) KS/M/ 2021/1051 

(220) 16/07/2021 

(731) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, Denmark, DK 

(591) E ARTË, Pantone 8382 C 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike dhe mjekësore; vaksina; preparate 

(përgatitje) dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve, të krijuara nga, ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitjet 

farmaceutike dhe substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit e sistemit 

nervor qendror; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e 

çrregullimeve e sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet, substancat, reagentët 

dhe agentët për qëllime diagnostikuese dhe mjekësore.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1213 

(220) 19/08/2021 

(731) Mustafa Komoni, TIVE XKKS L.L.C 

Rruga “Tringë Smajli”, nr.51, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591)  E kaltërt 

(740)  Fatos Zeqiri “Hodaj & Partners LLC”  

Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë,  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore;aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike;aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave;media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe 

ruajtjes;mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë;regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse;kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike;kostume zhytjeje, maska 

për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, 

aparate për frymëmarrjen për not nën ujë;aparate për shuarjen e zjarrit. 

Klasa 9 përfshin kryesisht aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, 

pajisje audio-vizuale dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe 

shpëtimit të jetës. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-aparatet dhe instrumentet për kërkime shkencore në laboratorë;-aparatet e trajnimit dhe 
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simulatorët, për shembull, manekinët e reanimacionit, simuluesit për drejtimin dhe 

kontrollimin e automjeteve;-aparatet dhe instrumentet për kontrollimin dhe monitorimin e 

avionëve, mjeteve ujore dhe mjeteve pa pilot, për shembull, instrumente lundrimi, 

transmetues, busulla për matje, aparate GPS, aparate drejtuese automatike për automjete;-

aparatet dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat e sinjalizimit, 

aparatet e semaforit, makinat e zjarrit, alarme të zërit, shenjat e sigurisë që janë pajisje 

kriptimi;- veshje që mbron nga dëmtimet serioze ose kërcënuese për jetën, për shembull, 

veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatim dhe zjarr, veshje anti plumb, helmeta 

mbrojtëse, mbrojtëse koke për sporte, mbrojtëse goje për sport, kostume mbrojtëse për 

aviatorë, mbrojtëset e gjurit për punëtorët;-aparatet dhe instrumentet optike, për shembull, 

syzet, lentet e kontaktit, syzet zmadhuese, pasqyrat për inspektimin e punës, vrimat e syve;-

magnetet;- Orë të mençur, percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv;- Kontrollues për 

përdorim të kompjuterit, përveçse për video lojëra, kufje të realitetit virtual, syze të 

mençura;-Portofoli i syzeve/eyeglass cases, portofol mbrojtës për telefonat inteligjentë, 

cases/portofolët e bëra posaçërisht për aparatet dhe instrumentet fotografike;- Makinat e 

treguesve të automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të 

materialeve;-bateritë dhe karikuesit për cigare elektronike;-njësitë e efekteve elektrike dhe 

elektronike për instrumentet muzikore;-robotët laboratorikë, robotët mësimdhënës, robotët 

e mbikëqyrjes së sigurisë, robotët me dukje njerëzore me inteligjencë artificiale.  

41  Edukimin;ofrimi i trajnimit;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore. 

kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore 

të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të tërheqin 

vëmendjen. 

-shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i 

kafshëve;-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose rekreacionin e 

njerëzve;-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime 

kulturore ose edukative.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1217 

(220) 19/08/2021 

(731) Edoni Group sh.p.k 

Rruga Van Gog, Magjistralja Prishtinë – 

Lipjan, 14000 Lipjan, Kosovë, KS 

(591) E Zezë, e Bardhë, E Verdhë, e Zezë 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)  PEAK BUILD 

 

 
     

 

(511) 2  Ngjyra; Bojëra; Substanca për bojë; llak; Konservues për përdorim kundër 

korrozionit; kalbjes dhe përkeqësimit të drurit; ngjyrues; tretës për substanca boje ngjyrues 

për likerë; substanca lidhëse për këpucët; substanca boje kundër zjarrit; lëndë riparuese; 

sintetikë (resin) natyral të papërpunuar; metale në formë flete dhe pluhuri për piktorët; 

dekoruesit; printuesit dhe artistët; graso kundër gërryerjes; pasta printerash (Ngjyrë); 

Ngjyrë printimi; toner; Ngjyrë kartrixhes për printera kompjuterikë; toner kartrixhes (të 

mbushur) për printera; pajisje faksi dhe fotokopje; substance boje; shkëlqyes (substanca 

boje; llak); veshje druri (substanca boje); ngjyrosës për pije; substanca lidhëse për ushqime; 

letra për t’u vendosur në vezët e e Pashkëve; nën veshje për shasitë e mjeteve; tretës për 
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llak; substancë e miksuar me ujë dhe ngjitës për dekorim;   

7  Makineri për përpunim e metalit; drurit; plastikës; makineri tekstili; makineri për 

industrinë bujqësore makineri për industrinë e pijeve; makineri për industritë kimike; 

makineri mineral-punuese; makineri për ndërtim; makineri paketuese dhe vegla makinerish; 

motora (me përjashtim të automjeteve tokësore); pjesë për lidhje me transmetim (me 

përjashtim të automjeteve tokësore); instrumenta bujqësore të ndryshme nga ato që 

punohen me dorë; makineri vending automatike; paisje kuzhine dhe elektro-shtëpiake; 

pastrues me avull; paisje kuzhine elektrike universale; mikser elektrikë për qëllime 

shtëpiake; thika elektrike; paisje kuzhine elektrike për prerje; hapje;  grirje; shtrydhje; 

hapës elektrik I kanaqeve; shtrydhës elektrikë frutash për shfrytëzim shtëpiak; bluarës 

kafeje (tjerë nga ata që punojnë me dorë); mulli (për bluarje) për qëllime shtëpiake; tjerë 

nga ata që punojnë me dorë; makineri për brumë; aparate elektrike për saldim; rrahësa 

elektrikë për qëllime shtëpiake; makineri për prodhimin e brumrave të ngrënshëm; makineri 

për prerjen e bukës; grirës mishi; rrahës elektrikë; makineri për heqjen e lëkurës; zgara për 

perime; makineri për vendosjen e etiketave; aparat për përgatitjen e pijeve të gazuara; 

makineri dhe aparate elektrike për lustrim me dyllë; presa rrotulluese me avull për tekstile; 

makineri shtrydhëse për lavanderi; larës pjatash; fshesë korenti dhe aksesorë për fshesa me 

korent; në vecanti qeskat e fshesës me korent; makineri larëse; makinë tharëse rrobash; 

makineri dhe aparate për lustrim; makineri për hekurosje; makineri qepëse; pedal për 

makineri qepëse; larës me presion të lartë; makinë kositëse bari; sharra (makineri); kazane 

për plehrat; makineri dhe aparate për larjen me shampo të tapeteve; mobilje me susta dhe 

veshje me tapet; sharra elektrike; hekura saldimi (që punojnë me gaz); vegla për makineritë 

elektrike; në mënyrë të veçantë makineri shpimi; makinë shpimi me valë; kaçavida; pjesë 

makinerish për përpunim metalesh; druri dhe plastike; sharra zinxhirë; aparate elektrikë për 

ngjitje me zamkë; aparate (makineri) për ngjitje me shirit; makineri qepëse; dinamo; aparat 

spërkatës për bojë; makineri për fryrje; gjeneratorë elektrikë; makineri (aparate) ngritëse; 

makineri elektrike për lustrim; jo për qëllime shtëpiake; lustrues këpucësh elektrikë; 

gërshërë elektrike për krasitje; presa (makineri) elektrike; makineri bluarëse; makineri 

prerëse për qëllime industrial; makineri për hapjen e vrimave; makineri salduese elektrike; 

makineri grirëse; instrumenta bujqësorë dhe të kopshtarisë; paisje ajrosëse për akuariume; 

aparate për funksionimin e ashensorave; inkubatorë për vezë;  

8  Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë që 

përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve dhe 

automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë rroje; 

komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); komplet 

manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë/jo 

elektrikë); qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë); mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë; jo elektrikë); shtrirës flokësh; lëmues thonjsh 

(elektrikë/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; mjete të 

përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; makinë 

rroje (elektrike/joelektrike); çanta për makina rroje; çanta për mjete rrojeje; brisqe rroje; 

makina rroje; mjete për prerje me dorë; grrirjeje; shtypjeje ose hapjeje; vegla të përdorshme 

me duar për bujqësi; hortikulturë dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; mjete dhe 

automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të vegjël); biçak të 

harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen me 

duar; hendekhapës (vegla dore); çekiça (vegla dore); hapëse vere (vegla dore); pinca; sharra 
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(vegla dore); kuadër për sharra dore; leva; mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete 

metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte); prerës; vegla prerjeje; kaçavida; lëmues 

mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); mjete për përdorim me duar për 

dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata; kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje; 

krasitëse pemësh; krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja shpimi (vegël dore); hapëse 

vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika; hapëse kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të 

vogla; çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të imët (vegël dore); prerës 

perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues; vaporizatorë; shiringa për sprucimet 

kundër insekteve; thikë gjuetie; shata (vegël dore); instrumenta për validimin e biletave; 

prerës djathi në fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 

çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit 

në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e 

bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse 

që operohen me duar; prerëse picash (jo elektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për 

teh; mjete gdhendjeje (vegla dore); instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete 

për grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; 

morsa; morseta për marangozë dhe vozagji; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; 

lopata; kazma; punto (vegla dore); tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; 

mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë 

elektrikë; prerës ngjitësesh;   

11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 
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dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;   

21  Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 
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peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e ushqimit; 

ushqimit gjysëm – lluksi; pijeve alkoolike; pijeve jo alkoolike; prodhimeve të duhanit; 

artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; artikujve farmaceutikë; kozmetikëve; 

artikujve të dyqaneve të parfumeve; ilaҫeve; të mallrave të sektorit të shëndetit; artikujve 

sanitarë; preparateve për larje; preparateve për pastrim e shkëlqim; artikujve shtëpiakë; 

enëve të kuzhinës; qelqeve; mallrave qeramikë; mallrave prej porcelani; artikujve plastikë; 

artikuj të tregut (Ti marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 

artikujve zbukurues; artikujve sezonalë; artikujve për pushime; artikujve për festa; 

zbukurimeve tematike; artikujve shkollorë; kamerave; artikujve fotografikë; aksesorëve 
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fotografikë; argjendarive; orëve të dorës dhe të murit; instrumentave muzikorë; mallrave 

për bërjen e ҫantave; mallrave të takëmeve të kuajve; mobileve; mallrave mobiluese; 

mallrave zbukuruese; veshjeve; këpucëve; ҫantave të shpinës; aksesorëve; mjeteve të 

shikimit; ҫadrave; ҫadrave të diellit; mallrave tekstile; tekstileve shtëpiake; artikujve në 

lidhje me qepjen; tendave; shtresave të ndryshme; artikujve të udhëtimit; lodrave; artikujve 

sportivë; aparateve sportivë; aparateve të fitnesit; artikujve të lëkurës; artikujve për 

kamping; artikujve për kafshë; qirinjve; artikujve për kopshtin; artikujve për ndërtim; 

artikujve për hobi; mjeteve; mjeteve për enët e kuzhinës; aksesorëve të mjeteve; 

biҫikletave; artikujve për biҫikletat; aksesorëve për biҫikletat; kompjuterëve; aksesorëve të 

kompjutërëve; softëare-ve të kompjutëreve; mallrave elektrikë; mallrave elktronikë; 

përcjellësvetë regjistrimit të zërit; përcjellësve të të dhënave; regjistruesve të CD-ve; 

regjistruesve të DVD-ve; mjeteve multimedia; aksesorëve multimedia; mjeteve të 

telekomunikacionit; makinave; mjeteve;  karburanteve për ndriçim; karburante; kombinimi 

i mallrave të lartpërmëndur për palët e treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për 

palët e treta me qëllim prezantimi; prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit për mediat; 

për qëllime të shitjes me pakicë; operimi i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i 

panaireve dhe shfaqjeve të tregëtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja dhe 

drejtimi i panaireve dhe/ose shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; 

agjensitë publicitare; planifikimi i mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet 

dhe në mediat e tjera; publikimi i materialeve të shtypura (Online) për qëllime publiciteti; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja e 

reklamave për të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; 

shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi 

online në rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; 

shpërndarja e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; 

shkruajtja e teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi i teksteve 

publicitare; reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës 

(fletëpalosje; broshura; materiale të shtypura; modele); demostrimi i mallrave me qëllim 

publiciteti; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe 

drejtimi i shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; 

sistemimi të dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të 

tjerët; dhënie me qera të hapësirës reklamuese; gjithashtu në internet; këshillim profesional 

i biznesit; konsultim i ndërmarrjesje dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; 

konsultim organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet 

organizative; zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të 

aspekteve të menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim 

personeli; konsultim personeli; administrimi i personelit; konsultim për menaxhimin e 

personelit; testime psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në 

ҫështjet operative që lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi për të tjerët 

(blerja e mallrave apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

gjithashtu në internet; organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët; gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-

commerce); shërbimet për kontratat për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për 

kryerjen e sherbimeve, në veҫanti të shërbimeve për kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve për celularët; të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes 

dhe riparimit; të kontratave për dërgimin e luleve dhe bimeve; të kontratave të furnizimit 
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me energji elektrike; shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve 

trajnuese; shërbimeve të abonimeve për publikimet e të tjerëve; në veҫanti abonimi i 

gazetave; shërbimet e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; 

shërbimet për kontaktet tregtare dhe industriale; gjithashtu në internet; shërbimet për 

organizimin e kontakteve të biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet për 

krahasimin e ҫmimeve; mbledhja; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; shërbime për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve në 

bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi i 

ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi; organizimi dhe drejtimi i 

nevojave të konsumatorëve; dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve; në veҫanti të 

dërgesave postare; të uljes së ҫmimeve; të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes; konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 

lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse; marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje; konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe 

të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit administrativ të porosive blerëse; 

marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në telefon; marrja dhe dhënia me qera e 

pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; kabinat e shitjes; hapësira 

reklamuese; shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion 

zbritës për të tjerët; si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar 

të blerjes; të dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1218 

(220) 19/08/2021 

(731) Edoni Group sh.p.k 

Rruga Van Gog, Magjistralja Prishtinë – 

Lipjan, 14000 Lipjan, Kosovë, KS 

(591) E Zezë, e Bardhë      

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)  Edoni Group 

 

 
     

 

(511) 8  Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë që 

përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve dhe 

automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë rroje; 
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komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); komplet 

manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë/jo 

elektrikë); qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë); mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë; jo elektrikë); shtrirës flokësh; lëmues thonjsh 

(elektrikë/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; mjete të 

përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; makinë 

rroje (elektrike/joelektrike); çanta për makina rroje; çanta për mjete rrojeje; brisqe rroje; 

makina rroje; mjete për prerje me dorë; grrirjeje; shtypjeje ose hapjeje; vegla të përdorshme 

me duar për bujqësi; hortikulturë dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; mjete dhe 

automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të vegjël); biçak të 

harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen me 

duar; hendekhapës (vegla dore); çekiça (vegla dore); hapëse vere (vegla dore); pinca; sharra 

(vegla dore); kuadër për sharra dore; leva; mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete 

metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte); prerës; vegla prerjeje; kaçavida; lëmues 

mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); mjete për përdorim me duar për 

dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata; kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje; 

krasitëse pemësh; krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja shpimi (vegël dore); hapëse 

vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika; hapëse kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të 

vogla; çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të imët (vegël dore); prerës 

perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues; vaporizatorë; shiringa për sprucimet 

kundër insekteve; thikë gjuetie; shata (vegël dore); instrumenta për validimin e biletave; 

prerës djathi në fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 

çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit 

në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e 

bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse 

që operohen me duar; prerëse picash (jo elektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për 

teh; mjete gdhendjeje (vegla dore); instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete 

për grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; 

morsa; morseta për marangozë dhe vozagji; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; 

lopata; kazma; punto (vegla dore); tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; 

mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë 

elektrikë; prerës ngjitësesh;   

11  Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

21 

 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;   

21  Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 
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vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;   
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35  Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e ushqimit; 

ushqimit gjysëm – lluksi; pijeve alkoolike; pijeve jo alkoolike; prodhimeve të duhanit; 

artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; artikujve farmaceutikë; kozmetikëve; 

artikujve të dyqaneve të parfumeve; ilaҫeve; të mallrave të sektorit të shëndetit; artikujve 

sanitarë; preparateve për larje; preparateve për pastrim e shkëlqim; artikujve shtëpiakë; 

enëve të kuzhinës; qelqeve; mallrave qeramikë; mallrave prej porcelani; artikujve plastikë; 

artikuj të tregut (Ti marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 

artikujve zbukurues; artikujve sezonalë; artikujve për pushime; artikujve për festa; 

zbukurimeve tematike; artikujve shkollorë; kamerave; artikujve fotografikë; aksesorëve 

fotografikë; argjendarive; orëve të dorës dhe të murit; instrumentave muzikorë; mallrave 

për bërjen e ҫantave; mallrave të takëmeve të kuajve; mobileve; mallrave mobiluese; 

mallrave zbukuruese; veshjeve; këpucëve; ҫantave të shpinës; aksesorëve; mjeteve të 

shikimit; ҫadrave; ҫadrave të diellit; mallrave tekstile; tekstileve shtëpiake; artikujve në 

lidhje me qepjen; tendave; shtresave të ndryshme; artikujve të udhëtimit; lodrave; artikujve 

sportivë; aparateve sportivë; aparateve të fitnesit; artikujve të lëkurës; artikujve për 

kamping; artikujve për kafshë; qirinjve; artikujve për kopshtin; artikujve për ndërtim; 

artikujve për hobi; mjeteve; mjeteve për enët e kuzhinës; aksesorëve të mjeteve; 

biҫikletave; artikujve për biҫikletat; aksesorëve për biҫikletat; kompjuterëve; aksesorëve të 

kompjutërëve; softëare-ve të kompjutëreve; mallrave elektrikë; mallrave elktronikë; 

përcjellësvetë regjistrimit të zërit; përcjellësve të të dhënave; regjistruesve të CD-ve; 

regjistruesve të DVD-ve; mjeteve multimedia; aksesorëve multimedia; mjeteve të 

telekomunikacionit; makinave; mjeteve;  karburanteve për ndriçim; karburante; kombinimi 

i mallrave të lartpërmëndur për palët e treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për 

palët e treta me qëllim prezantimi; prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit për mediat; 

për qëllime të shitjes me pakicë; operimi i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i 

panaireve dhe shfaqjeve të tregëtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja dhe 

drejtimi i panaireve dhe/ose shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; 

agjensitë publicitare; planifikimi i mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet 

dhe në mediat e tjera; publikimi i materialeve të shtypura (Online) për qëllime publiciteti; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja e 

reklamave për të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; 

shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi 

online në rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; 

shpërndarja e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; 

shkruajtja e teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi i teksteve 

publicitare; reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës 

(fletëpalosje; broshura; materiale të shtypura; modele); demostrimi i mallrave me qëllim 

publiciteti; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe 

drejtimi i shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; 

sistemimi të dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të 

tjerët; dhënie me qera të hapësirës reklamuese; gjithashtu në internet; këshillim profesional 

i biznesit; konsultim i ndërmarrjesje dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; 

konsultim organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet 
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organizative; zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të 

aspekteve të menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim 

personeli; konsultim personeli; administrimi i personelit; konsultim për menaxhimin e 

personelit; testime psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në 

ҫështjet operative që lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi për të tjerët 

(blerja e mallrave apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

gjithashtu në internet; organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët; gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-

commerce); shërbimet për kontratat për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për 

kryerjen e sherbimeve, në veҫanti të shërbimeve për kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve për celularët; të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes 

dhe riparimit; të kontratave për dërgimin e luleve dhe bimeve; të kontratave të furnizimit 

me energji elektrike; shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve 

trajnuese; shërbimeve të abonimeve për publikimet e të tjerëve; në veҫanti abonimi i 

gazetave; shërbimet e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; 

shërbimet për kontaktet tregtare dhe industriale; gjithashtu në internet; shërbimet për 

organizimin e kontakteve të biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet për 

krahasimin e ҫmimeve; mbledhja; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; shërbime për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve në 

bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi i 

ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi; organizimi dhe drejtimi i 

nevojave të konsumatorëve; dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve; në veҫanti të 

dërgesave postare; të uljes së ҫmimeve; të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes; konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 

lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse; marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje; konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe 

të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit administrativ të porosive blerëse; 

marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në telefon; marrja dhe dhënia me qera e 

pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; kabinat e shitjes; hapësira 

reklamuese; shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion 

zbritës për të tjerët; si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar 

të blerjes; të dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve.  
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(210) KS/M/ 2021/1225 

(220) 20/08/2021 

(300) 018410565  01/03/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

(591) Kaltër, kaltër e ndritur dhe bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Bagazhet, çantat, kuletat dhe transportuesit e tjerë; Çanta për blerje tekstili.  

20  Mobilje dhe orendi; Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe jastëkë me material të butë.  

24  Mallrat tekstile dhe zëvendësuesit e mallrave të tekstilit; Mallrat tekstile, të përfshira në 

klasën 24, Tekstilet dhe zëvendësuesit e tyre; Mbulesa për mobilje; Pëlhura për tapiceri; 

Mbulesa mobiljesh prej plastike; Mbulesa mobiljesh nga tekstili; Mbuloja për mobilje; 

Batanije krevati; Perde; Etiketat e tekstilit; Perde muri; Liri; Tekstile shtëpiake; Material 

tekstili; Mallra sintetike të tekstilit; Etiketat e tekstilit; Pëlhura të veshura; Pëlhura [mallra 

copë]; Perde në natyrën e perdeve të bëra nga materiale tekstile; Rroba shtrati dhe batanije; 

Mbulesa krevati, Çanta gjumi; Mbulesa divani; Rroba shtrati; Mbulesa krevati; Valvulat e 

krevateve; dekorime krevati [nga liri]; Qilima udhëtimi [batanije e hollë]; Mbulesa; 

Mbulesa dyshekësh; mbulesa dekorative jastëkësh; Mbulesa jastëkësh; Mbështjellëse për 

jastëk; Mbulesa krevati; Mbulojat e shtratit e të jorganit; Mbulesa të mbushura me pendë 

patë; Mbulesa të mbushura me pendë patë; Materiale liri kuzhine; Pëlhura çaji; Perde prej 

tekstili ose plastike; Tekstile për mbrojtje kundër insekteve; Rrjeta kapele kunder insekteve 

fluturuese; Kuti tekstili; Flamuj prej tekstili ose plastike; Artikujt dekorativë; Dekorime të 

materialit tekstil; Mbulesë tavoline; Mbulesta te ngushta tavoline të tekstilit; Mbulesa vaji 

për përdorim si mbulesa tavoline; Peceta tavoline prej tekstili; Dyshekët e bërë nga tekstili; 

Tabaka e vogël e tekstilit per vendosjen e gotës; Batanije për përdorim në natyrë; Batanije 

leshi, batanije për kafshët shtëpiake; Mbuloja banje; Jorganë (mbuloja) peshqirësh; Peshqir 

tekstili; Dorashka për banjë; Mbulesa të pajisura për kapak tualeti prej pëlhure; Materialet e 

filtrimit të tekstilit.  

25  Veshje; Këpucë; Mbulesa koke; Pjesë të veshjeve, këpucëve dhe mbulesave të kokës; 

Të brendshme dhe veshje nate; Brezat e belit.  

26  Aksesorë për veshje, artikuj qepës dhe artikuj dekorativë të tekstilit; Shirita për 

mbështjelljen e dhuratave; Arna (Tekstile -) për hekurosje; Harqe tekstili për mbështjelljen 

e dhuratave; Harqe tekstili për mbështjellje; Shirita për mbështjellje; Etiketat e emrave të 

tekstilit për shënimin e veshjeve; Lule artificiale të tekstilit.  

27  Qilima, qilima dhe dyshekë; Qilima [tekstili]; Mbulesa qilimash; Qilima leshi; Pllaka 

qilimash prej tekstili; Mbulesa tekstili për mure; Letër -muri tekstili.  

 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1242 

(220) 26/08/2021 

(540)  MORALI 
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(731) Morali Produktionstechnik GmbH 

Stadtweg. 30, 78658 Zimmern o.R., DE 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C. Virtyt 

Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

 
     

 

(511) 7  Pompa thithëse; makina për thithjen e ajrit; transportues të thithjes;  Plunzherët 

[makina]; Heqësit; Ventilatorë të thithjes për thithjen e grurit; ventilatorë të thithjes për 

bartjen e grurit; ventilatorë të thithjes për kompresimin e grurit; Robotë [makina]; Aparate 

robotik i trajtimit; makina robotike të prerjes; Aparate robotike të mbueshjes; kompresorë 

robotikë; makina robotike të paketimit; ndarës robotik; makina robotike të ngjyrosjes; 

pompa robotike të kompresimit të ajrit; makina robotike të saldimit; makina robotike të 

plunzhimit; sharrë dore me motor robotik; makina robotike të etiketimit; makina robotike të 

mbarimit; armë robotike e ngjitësit elektronik;  Robotë për mjetet makinerike; robotë për 

transferimin e pjesëve të punës; robotë për trajtimin e shufrave; makina robotike të 

goditjeve elektrike; robot industrial për përdorim në trajtimin e pjesëve të punës; robotë 

industrial për përdorim në prodhimtari; robot industrial për punimin e materialit plastik; 

robot industrial për punimin e metalit; robot industrial për përdorim në montimin e pjesëve 

të punës me të cilat do të punohet; Robotë industrial; makina termale lidhëse [tjera prej 

përdorimit në zyrë]; Mjetet (Makina - ) për përdorim në zorrët ngjitëse; Makina, mjete dhe 

aparate për lidhje dhe bashkim; Konvertues elektrik rrotullues; Motor elektrik me kuaj fuqi 

fraksionale; motor elektrik, dhe pjesët e tyre, jo për makina tokësore; furnizues të energjisë 

elektrike [gjenerator]; Drejtues për kapakët e ventilimit; Mjete drejtuese për makina; 

rrotullues të aktivizuesve linearë; Adapterë për pjesët e veglave [pjesët e makinave]; Motor 

variabil i shpejtësisë për makina; Pompa [makina]; Kompresorë [makina]; Ventilatorë për 

motor; Vendosja e shtypjes [makina]; Reduktues (Presioni -) [pjesë të makinave]; Aparat 

për rregullimin e presionit të cilat janë pjesë të makinave; çelësa të operues në mënyrë 

hidraulike.   

8  Pajisje dhe mjete dore (të operuara me dorë) për trajtim material dhe për ndërtim, riparim 

dhe mirëmbajtje, tjera prej thikave;  Instrument për kapjen e perlave [pajisje të operuara me 

dorë]; dorëza për pajisje të dorës; të tjera prej dorëza të thikave; pompa të dorës; vegla dore 

të operuara me dorë, tjera prej thikave; vegla dore, të operuara me dorë; vegla dore  (të 

operuara me dorë), tjera prej thikave; vegla dhe mjete dore (të operuara me dorë), tjera prej 

thikave; Instrument për kapjen e perlave [pajisje të operuara me dorë].   

9  Instrumente, indikatorë dhe kontrollues të matjes, zbulimit dhe monitorimit; instrumente 

të matjes, llogaritjes, shtrirjes dhe kalibrimit; senzorë dhe detektorë; instrumente të 

monitorimit; aparate automatike të dozimit; transduktor i çiftit rrotullues; instrumentet e 

kontrollit elektronik; regjistrues të performancës në punë; kontrollues pa tela për të 

monitoruar dhe kontrolluar në largësi funksionin dhe statusin e pajisjeve apo sistemeve të 

tjera elektrike, elektronike dhe mekanike; aparat për matjen e rrymës së ajrit; aparat për 

tregimin e pozicionit numerik.   

17  Gypa, tuba, zorrë fleksibile, dhe pajisje të tyre (përfshirë valvulat), dhe pajisje për gypa 

të ngurtë, të gjitha jo metalike; Gypa, tuba, zorrë fleksibile, dhe pajisje të tyre, përfshirë 

valvulat, jo metalike; Burma të bëra nga fibra të vullkanizuara; Burma të bëra nga goma 

sintetike; Rondele e bërë nga goma.  

35  Shërbime të marketingut; marketing i bazës së të dhënave; marketing i bazës së të 

dhënave; reklamim online dhe shërbime të marketingut; kampanja të tregut; planifikim i 

strategjive të marketingut; zhvillimi i strategjive dhe koncepteve të marketingut; shërbime 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

27 

 

promocionale të marketingut duke përdorur mediat audio-vizuele; Reklamim dhe 

marketing; Promocion, reklamim dhe marketing i ueb faqeve online; menaxhimi i 

kompjuterizuar i dosjeve; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; hartimi dhe sistematizimi 

i informatave në data baza kompjuterike; Marketing në kuadër të publikimeve të softuerit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1251 

(220) 30/08/2021 

(731) FRUTON SH.P.K. Suhadoll, Rruga 

Leke Dukagjini , P.n.; Graqanicë, , KS 

(591) E bardhë, e zezë, e verdhë 

(740)  Avokat Edon Bibaj 

Adresa: Sheshi Nëna Terezë, Hy 32-1a 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Grimësira, përkatësisht, te thara, pjekura, njelmëta, me melmesa, aromatizuara, 

qeruara dhe /ose kernel kikirikash te njelmezuara, fruta arrore, bajame dhe kernel arre, arra 

per ngrenje, patatina nga patatet, shkopa nga patatet; grimesira te perziera te cilat kryesisht 

perbehen nga frutat e perpunuara , frutat e perpunuara te arrave dhe /ose rrushi; arra betel të 

përpunuara; fruta arrash makadamie të përpunuara; arra pishe te perpunuara; frutat e 

përpunuara të kolës; fruta te perpunuara te arres; grimësira te punuara nga produktet e 

zgjeruara te produkteve te patates; grimësira nga patatja e ferguar; fruta te thara; patatina 

frutash  

30  Kafe çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; kafe çaj, kakaodhe pije 

çokolate; kafe, çaj dhe kakao produkte per perpunimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike; 

miell dhe produkte nga drithërat, drithëra, musli dhe produkte nga kokrra e teresishme ; 

brumera, peta dhe produkte nga petet , pica dhe produkte nga picat ; sushi; bukë, senduiçe 

te hapur, senduiçe, pjekurina dhe embelsira, embëlsira dhe produkte embëlsirash, çokolata 

dhe produkte nga çokolatat, dekorues nga çokolata dhe sheqeri, posaçërisht per dekorimin e 

deserteve ose kuleçëve te embel-kekëve; perzierje per pjekje , perzierje per pjekjen e 

embelsirave-kekve, përzierje per bukë, brum gjysem I gatuar, brume per kuleç-kek; 

perzierje te pergaditura per brum; akull per ushqim; puding, pudding ne formë pluhuri, 

preparate per punimin e produkteve te embëla - pastiçerive, deserte te pergaditura; mjaltë, 

shurup sheqeri; tharem, pluhur per pjekurina, nisheste per ushqim; krip; senf; majonez, 

keçap-salcë domatesh; uthull, lyrese (melmesa), salca per sallata; melmesa, ekstrakte 

melmesash, bimë te thara; aroma (perpos vajerave esenciale) per ushqim; melmesa –ereza 

per pjekje, aroma (perpos vajerave esenciale) per kek-embelsira; esenca per pjekje;nisheste 

per ushqim, nisheste patatesh, nisheste misri; mjete lidhese per lyreje-salca, pluhur per 

salca; mjete per trashjen per zierjen e zarzavateve, preparate per fortesimin e shllagut; torte 

te ngrira (lustrim), lyrje çokolate, lustrime per kek- kuleç te embel, sheqer per mbulimin e 

siperfaqeve te kekut, marcipan, marcipan pasta, nugat, nugat arrash, thermia çokolate per 

pjekje, vanila dhe sheqer vanile, vanilla kokerr; Ushqime te pergaditura per sherbim te cilat 

kryesisht perbehen nga produktet e drithit , brumëra,peta, oriz, bukë, pjekurina dhe / 0se 

produkte embelsirash; ushqim I ngrirë ei cili kryesisht perbehet nga dritherat, brumerat, 

petat, orizi, buka, produjktet e bukëpjekesit dhe /0se produkte embelsirash; ushqim dietal, 

perpos per qellime mjekësore , e cila perbehet kryesisht nga dritherat, brumi,petat, orizi, 
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buka, pjekurinat dhe / ose produktet e embelsirave.   

31  Produkte bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore të papërpunuara; kokrra 

dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të 

freskëta; bimë dhe lule natyrore; llamba, fidane dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; 

ushqime dhe pije për kafshët; malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1252 

(220) 30/08/2021 

(731) FRUTON SH.P.K.  

Suhadoll, Rruga Leke Dukagjini , P.n.; 

Graqanicë, KS 

(591) Ngjyra e Bardhë 

Ngjyra e Verdhë 

Ngjyra e zezë 

(740)  Avokat Edon Bibaj 

Adresa: Sheshi Nëna Terezë, Hy 32-1a 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Grimësira, përkatësisht, te thara, pjekura, njelmëta, me melmesa, aromatizuara, 

qeruara dhe /ose kernel kikirikash te njelmezuara, fruta arrore, bajame dhe kernel arre, arra 

per ngrenje, patatina nga patatet, shkopa nga patatet; grimesira te perziera te cilat kryesisht 

perbehen nga frutat e perpunuara , frutat e perpunuara te arrave dhe /ose rrushi; arra betel të 

përpunuara; fruta arrash makadamie të përpunuara; arra pishe te perpunuara; frutat e 

përpunuara të kolës; fruta te perpunuara te arres; grimësira te punuara nga produktet e 

zgjeruara te produkteve te patates; grimësira nga patatja e ferguar; fruta te thara; patatina 

frutash  

30  Kafe çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; kafe çaj, kakaodhe pije 

çokolate; kafe, çaj dhe kakao produkte per perpunimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike; 

miell dhe produkte nga drithërat, drithëra, musli dhe produkte nga kokrra e teresishme ; 

brumera, peta dhe produkte nga petet , pica dhe produkte nga picat ; sushi; bukë, senduiçe 

te hapur, senduiçe, pjekurina dhe embelsira, embëlsira dhe produkte embëlsirash, çokolata 

dhe produkte nga çokolatat, dekorues nga çokolata dhe sheqeri, posaçërisht per dekorimin e 

deserteve ose kuleçëve te embel-kekëve; perzierje per pjekje , perzierje per pjekjen e 

embelsirave-kekve, përzierje per bukë, brum gjysem I gatuar, brume per kuleç-kek; 

perzierje te pergaditura per brum; akull per ushqim; puding, pudding ne formë pluhuri, 

preparate per punimin e produkteve te embëla - pastiçerive, deserte te pergaditura; mjaltë, 

shurup sheqeri; tharem, pluhur per pjekurina, nisheste per ushqim; krip; senf; majonez, 

keçap-salcë domatesh; uthull, lyrese (melmesa), salca per sallata; melmesa, ekstrakte 

melmesash, bimë te thara; aroma (perpos vajerave esenciale) per ushqim; melmesa –ereza 

per pjekje, aroma (perpos vajerave esenciale) per kek-embelsira; esenca per pjekje;nisheste 

per ushqim, nisheste patatesh, nisheste misri; mjete lidhese per lyreje-salca, pluhur per 

salca; mjete per trashjen per zierjen e zarzavateve, preparate per fortesimin e shllagut; torte 

te ngrira (lustrim), lyrje çokolate, lustrime per kek- kuleç te embel, sheqer per mbulimin e 

siperfaqeve te kekut, marcipan, marcipan pasta, nugat, nugat arrash, thermia çokolate per 

pjekje, vanila dhe sheqer vanile, vanilla kokerr; Ushqime te pergaditura per sherbim te cilat 
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kryesisht perbehen nga produktet e drithit , brumëra,peta, oriz, bukë, pjekurina dhe / 0se 

produkte embelsirash; ushqim I ngrirë ei cili kryesisht perbehet nga dritherat, brumerat, 

petat, orizi, buka, produjktet e bukëpjekesit dhe /0se produkte embelsirash; ushqim dietal, 

perpos per qellime mjekësore , e cila perbehet kryesisht nga dritherat, brumi,petat, orizi, 

buka, pjekurinat dhe / ose produktet e embelsirave.   

31  Produkte bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore të papërpunuara; kokrra 

dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të 

freskëta; bimë dhe lule natyrore; llamba, fidane dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; 

ushqime dhe pije për kafshët; malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1269 

(220) 03/09/2021 

(731) Perutnina Ptuj d.o.o Terezë nr.32-1a 

Prishtinë Rr.Potrceva 10, Ptuj Slovenia, SI 

(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Verdhë 

(740)  Avokat Edon Bibaj Adresa: Sheshi 

Nëna Terezë, Hy 32-1a Prishtinë 
 

(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  

31  Drithëra dhe agrikultur, hortikultur dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira  në klasa 

të tjera, shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara,  bimë dhe lule natyrale, produkte 

ushqimore për shtazë, elb.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1272 

(220) 03/09/2021 

(731) CONNAUGHT TECHNOLOGY 

CORPORATION 3711 Kennett Pike, Suite 

200, GREENVILLE, DELAWARE, 19807, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  MENACTRA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, vaksina. 
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(210) KS/M/ 2021/1300 

(220) 10/09/2021 

(731) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 

VE TICARET ANONIM SIRKETI  

4.Organize Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu 

Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep, Turkey, 

TR 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Bar drithërash dhe ushqime të lehta (snack) me bazë drithërash; pjekurina dhe 

ëmbëlsira, ëmbëlsira kikiriku; ëmbëlsira bajame, ëmbëlsira frutash; tortë; biskota; waffles; 

tartë – ëmbëlsirë brumërash; karamele (bonbone); pudinga; shtrudëll; çokollatë, çokollatë e 

përbërë nga qumështi, fruta të thata të veshura me çokollatë, pije çokollate me qumësht, 

lyerje bukeme çokollatë që përmbajnë arra, gurabije – biskota të vogla me bazë çokollate; 

sheqer; palpet me çamçakëz, palpeta të njelmëta; kraker (grimsira të njelmëta) , kraker 

orizi; kokoshka; chips, patate të skuqura; kornfleks, misër i pjekur.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1331 

(220) 16/09/2021 

(731) Dardan Rexhepi Shkabaj Prishtinë, 

KS 

(526) Auto Shkolla 

(740)  Lendita Fejza Rr. Gj.K.Skenderbeu 

Vushtrri 

 
 

(540)  Auto Shkolla Blini 

 

 
     

 

(511) 39  Shërbimet për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në 

tjetrin me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura 

domosdoshmërisht me një transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj objekti 

magazinimi, magazina ose lloje të tjera ndërtesash për ruajtjen ose ruajtjen e tyre. 

 41  Shërbime që përbëhen nga të gjitha format e edukimit ose trajnimit, shërbime që kanë 

qëllimin bazë argëtimin, argëtimin ose rekreacionin e njerëzve, si dhe prezantimin e 

veprave të artit vizual ose letërsisë para publikut për qëllime kulturore ose edukative. 
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(210) KS/M/ 2021/1334 

(220) 16/09/2021 

(300) 018440648  29/03/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Alma Latina 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa për ushqim dhe përgatitje dietike; Përgatitje dhe produkte Mjekësore dhe 

veterinere; Përgatitje për produkte dentare; Përgatitje dhe produkte higjienike; Produkte 

farmaceutike dhe mjete për kurim natyral; Ushqim per foshnje; Pije dietike për foshnje për 

qëllime mjekësore; Substanca dietike të përshtatura për foshnje; Ushqim për fëmijë;Pije për 

foshnje; Çaj mjekësor; Çajëra bimorë (Pije mjekësore).  

29  Peshk, Fruta deti dhe molusqe; Lyrës peshku; Peshk në vaj ulliri; Stoku i peshkut; 

Paragjella të cilat kryesisht përbehen nga peshku; Kuleç nga peshku; Xhelatinë peshku; 

Krokante peshku; Kuleç nga pashteta e peshkut të përgaditura më avull ose të thekura 

(kamaboko); Salçiçe peshku; Gaforre, jo të gjalla;Vezë peshku- ikra, të përpunuara; 

Kallamar (të pergaditur); Gaforre të përgaditura; Karavidhe, të përpunuara; Fruta të detit të 

përpunuara; Kërmij ( jo të gjallë); Peshk i përpunuar; Mish; Sallama; Sallama, Proshutë; 

Lyrës nga mishi; Zavëndësime mishi; Shpëzë; Shtazë gjahu; Ekstrakte mishi; Zamra 

(shuajta) të paketuara të cilat kryesisht përbahen prej ushqimeve të detit; Sallata si 

paragjella;  Ushqime të gatëshme të punuara nga mishi (dominues mishi); Ushqime të 

gatëshme të punuara nga shpezët ( dominojnë shpezet); Ushqime të gatëshme të cilat 

kryesisht përmbajnë vezë; Ushqime të gatëshme të punuara kryesisht nga perimet; Ushqime 

të gatëshme të cilat kryesisht përbehën nga proshuta; Ushqime të gatëshme të cilat kryesisht 

përbehën nga frutat e detit; Ushqime të gatëshme të cilat kryesisht përbehën nga shtazët e 

gjahut; Supa të gatëshme; Supa; Bujon (supa); Kuba të supës; Bujon (supë); Stok pule; 

Stok viqi; Supa të pasterta (pa zarzavate); Ekstrakte për supa; Stoqe- baza (të përgaditura); 

Fruta të përpunuara, Këpurdha dhe perime ( duke përfshirë frutat arrorre dhe bishtajoret); 

Deserte frutash; Grimësira nga frutat; Sallata të gatëshme; Kumbulla të thara; Patatina nga 

bananet; patatina (patate të ferguara);  Fruta të thartuara; Perime të thartuara;  Thegla-feta të 

frutave; Xhelatinë frutash (dridhëse – tunduese); Tul, frutash; Sallata frutash;  perime të 

ziera; Fruta të ziera; Arra të fërguara; Arra të njëlmëta; Fruta të grimësuara; Perime të 

prera; Alga ushqyese të thara; Këpurdha ushqyese të thara; Produkte nga frutat të thara; 

Fruta të thara; Fruta të embëlsuara; arra të embëlsuara; Fjolla nga patatet; Kuleç nga 

patatet; Sfera të rrumbullakëta më bazë  nga patatet; Krepa nga patatet; sfera nga patatet; 

Pure nga patatet; Sallata nga patatet; Grimësira nga patatet; Fruta të konservuara; Perime të 

konservuara; Perime të përziera të thartuara; Grimësira më bazë arrash; Pomfrit- patate të 

fërguara krokante; Grimësira në formë pllakash me bazë frutash dhe frutave të arrave; 

Grimësira me bazë kokosi; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira me bazë bishtajore; 

Grimësira me bazë të frutave të arrave; Grimësira me bazë qumështi; Grimësira me bazë 

tofu ( Tofu – ushqim i berë nga qumështi i kondenzuar i sojes); Sojë ( e përgaditur); Pllaka 

ushqyese me bazë soje; Grimësira nga bari ushqyes i detit; Përime të ngrira; Fruta të ngrira; 

Domatina të konservuara; Ekstrakte domatesh; Grimësira me bazë frutash të thara; 

Produkte të gatëshme nga përimet; Fruta të përpunuara; Xhelatinë; Gjem;  Lyrës të cilet 
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përbehen në masë të madhe nga frutat; Lyres frutash; Marmeladë frutash; Marmeladë; 

Fruta, të ziera; vezë; Të kuqët e vezëve; Vezë pluhur; Proteina për nevoja të kulinarisë; Të 

bardhat e vezëve;  Qumësht; Produkte të qumështit; Gjalpë; Djathëra; Djathëra; Krema 

(produkte të qumështit); Kremë e tundur; Jogurt; Gjizë; Pije në bazë të produkteve të 

qumështit; Qumësht kokosi; Qumësht pluhur për ushqim; Zavëndësues qumështi;Kumësht; 

Puding Qumështi; Deserte nga produktet e qumështit; Lyrës (zhytje); Tzatziki [ tradicional 

Grek, Turqisht dhe Persisht – lyres nga jogurti - përgaditet thjeshtë me kos, tranguj të 

kulluar, vaj ulliri, barishte të freskëta –zakonisht me nenegjik ose koper, hudher, lëng 

limoni dhe krip)]; Vaj dhe yndyrë për ushqim; Gjalpë e përpunuar; Vaj gjalpë; Gjalpë e 

pastruar (kulluar); Yndyrë kokosi; Vaj nga misri për ushqim; Vaj nga arrat; Vaj kanola (Vaj 

i kanolës është një vaj vegjetal qe rjedhë nga një shumëllojëshmëri  e farës së rapes që është 

e ulët në acid erucik, në krahasim me vajin e kolzës- është i qendrueshëm  në tempëratura të 

larta).  

30  Zavendësues të kafës; Kakao; Kafe; Çaj; Oriz; Tapioka; Sago [Qullë nga kokrra palme 

sago]; Miell; Drithëra; Bukë; Pjekurina; Bukë Franqeze [baguette]; Brioche ( kifle gjysem 

të pjekura); pjekurina me gjem nga fasulja; Senduiqe me salçiçe; Brumëra për embëlsira –

kek; Brum embëlsirash; Brum embëlsirash; Përzierje për kek- embëlsira; Produkte të 

embëla nga mielli; Ushqime të gatëshme më oriz; Ushqime të përgaditura nga brumërat;  

Shujta të gatëshme- pizza; Peta për pica;  shtroja - Baza për pica;  Pica (të gatëshme); 

Brumëra të freskëta; Brumëra të mbushura; Brumëra të thara; Peta të prera; Raviole[ 

brumëra]; Brumëra ushqyese; Brumëra të përgaditura; Senduiçe; Grimësira me bazë 

drithërash; Grimësira nga orizi;  Grimësira të cilat përbehen nga produktet e drithërave; 

Grimësira nga mielli  i patates; Grimësira të përgaditura nga misri; Grimësira të përgaditura 

nga muesli; Ushqime të paketuara të cilat përbehën nga orizi më mish;, peshk, ose përime; 

Pâtés en croute ose (pâté-cruté en champenois) është një embëlsirë e përberë nga një petë e 

gatuar mbrenda  e mbushur  me embëlsira ose me mish); Produkte nga brumërat të cilat 

përbehën  nga përimet dhe mishi; Produkte nga brumërat të cilat përbehën  nga përimet dhe 

shpezët; Embëlsira nga brumërat të cilët përmbajnë krema dhe fruta; Brumëra të t’holluara-

peta; Grimësira nga misri; Grimësira nga gruri; Grimësira nga drithërat më shije djathi; 

Kupa-kokoshka (të plasura); Patatina nga drithërat; Patatina me bazë mielli; patate të 

skuqura Tortilla; Akullore dhe akullore të qumështit; Sorbet [akullore]; Sorbet [akullore 

uji]; Jogurt I ngrirë [produkte pastiçerie]; Produkte të embëla; Goma përtypëse; Çokolata; 

Shkopinj çokolate; Çokolata të mbushura- praline;  Deserte të gatëshme [më bazë çoklate]; 

Deserte të gatëshme [produkte embëlsirash]; Deserte të gatëshme [brumëra]; Pllaka nga 

drithërat; Sheçer, mjaltë, shurup nga sheçeri; Lyrës të embël dhe mbushje ashtu si produkte 

të bletëve për qëllime ushqimi; Pluhur për fryerje; Tharem buke [tharem]; krip; melmesa  

[mustardë]; Uthull; Lyrës (melmesa); Erëza; Aroma për pije, përpos vajit esencial; Akull 

[ujë i ngrirë]; Miell soje për ushqim.  

31  Të lashtat bujqësore dhe akuakulturore, produkte hortikulturore dhe pyjore; Farëra për 

mbjellje; Fara ; Fruta të freskëta; arra, përime dhe barishte aromatike; Kafshë të gjalla; 

Maltë dhe drithëra të papërpunuara.  

32  Birra dhe produkte të prodhimeve të birrës; Ujëra minerale [pije]; Ujë të gazuar; Pije jo 

alkoolike;  Pije frutash; Frapei frutash; Lëngje; Shurup për përgaditjën e limonates; Shurup 

frutash i koncentruar jo alkoolik;  Shurup për pije; Preparate për përgaditjën e pijeve  

33  Pije alkoolike  (përpos birrës); Përgaditje për përgaditjën e pijeve alkoolike; Ekstrakte 

Alkoolike frutash; Esenca Alkoolike; Ekstrakte Alkoolike.  



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

33 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1340 

(220) 16/09/2021 

(731) CPS Technology holdings LLC 

250 Vesey Street, 15th Floor 10281 New 

York, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  OPTIMA 

 

 
     

 

(511) 9  Bateri; karikues për bateri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1357 

(220) 22/09/2021 

(731) FINE HEALTHCARE GROUP INC. 

497 Almira Street pembroke, ontaria, 

K8AOCI, CANADA, CA 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; plastera, materiale për fashim plagesh; 

material për mbushje te dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektues; përgatitje për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicide, herbicide.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe sago; miell dhe preparate të bëra 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullt; mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekjeje; 

kripë; mustardë; uthull, salca (për ti dhënë shije ushqimeve); erëza; akull.  

35  Reklamime; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1364 

(220) 11/03/2022 

(731) BREZOVICA HOTEL & SPA 

SH.P.K Lipjan FSH.Konjuh, KS 

(740)  Dardan Malushaga  

Mati 1 rruga C 
 

(540)   
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(511) 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1375 

(220) 24/09/2021 

(731) YIWU PAIER ELECTRIC 

APPLIANCE CO.,LTD 

No.17195, Zone 2, China Yiwu 

International Trade Mart, Futian Street, 

Yiwu City, Zhejiang Province, China, CN 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  SOKANY 

 

 
     

 

(511) 7  Makina përzierëse; makina gjalpi; copëtues mishi [makina] / bluajtes mishi 

[makina]; makina për bluarje të miellit; makina për prerje të bukës; makina për gatim të 

brumit; makina për përgatitje të ushqimit, elektromekanike; thyes për përdorim kuzhine, 

elektrike; mulli kafeje, i dryshëm nga ato që operojne me dorë; blender, elektrik, për 

qëllime shtëpiake; makina kuzhine, elektrike; rahëse, elektrike, për qëllime shtëpiake; 

përpunues i ushqimit, elektrik; shtrydhës frutash (lëngje), elektrit  

8  Prerës mjekre; mashë për dredhje flokësh; piskatore kutikulash; hekur për formëzim të 

flokëve; paisje dore për dredhje të flokëve; brisqe, elektrike ose jo elektrike; limë thonjsh, 

elektrike; lustruesh thonjësh, elektrike ose jo elektrike/lima thonjësh elektrike ose jo 

elektrike; prerës flokësh përpërdorim personal, elektrike dhe jo elektrike; prerëse thonjsh, 

elektrike dhe jo elektrike; takëm manykiri, aplikues depilimi, elektrike dhe jo elektrike; 

takëm manykiri, takëm elektrik; formëzues qerpikësh; thurës flokësh, elektrike; aparate 

lazer për heqjen e qimeve, të ndryshme nga ato për qëllime mjeksore.   

11  Furrat bukëpjekësish; paisje gatimi, elektrike; soba gatimi/gatues; soba gatimi me gaz; 

pjekës; autoklava, elektrike, për gatim / gatues me presion, elektrike; perkolator (xhygym) 

kafeje, elektrike; zgarë; fërgues (fritezë) të thellë, elektrike; ibrik, elektrik; makina për 

pjekje të bukës; gatues shumë funksional; pianura (pllaka) gatimi elektrike; fërgues (fritezë) 

me ajër; makina për bërjen e qumshtit nga soja, elektrike; kapsula kafeje, të zbrazëta, për 

makina elektrike të kafesë; maikna dhe aparate akulli; lagështues ajri; tharëse flokësh (fen).  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

35 

 

 

(210) KS/M/ 2021/1412 

(220) 23/03/2021 

(731) Vehbi Kajtazi rr. Ymer Aliu, hyrja z 

12/14, kati 10, nr.80, KS 

(526) paparaci 

(591) E Kuqe, E bardhë 

(740)  Avokat Apolona Syla  

Mati I B Relax 5Hy-2-2 zyre – Prishtinë,  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet qe përfshijnë menaxhimin e biznesit, funksionimin , organizimin dhe 

administrimin e një ndërmarrje tregtare ose industrial, si dhe shërbime reklamimi, 

marketing dhe promovimi  

41  Shërbimet qe përbehen nga te gjitha format e edukimit ose trajnimit, shërbimet qe kane 

qëllimin baze argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin e njerëzve, si dhe prezantimin  e 

veprave te artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime kulturore ose edukative    

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1414 

(220) 04/10/2021 

(731) AGRO VEZË SH.P.K. 

Lebanë, Rruga Sanxhaku i Nishit, Nr.51, KS 

(591) E verdhë, e zezë, kuqe, e bardhë 

e kaft e qelur 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.  

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  
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(210) KS/M/ 2021/1421 

(220) 04/10/2021 

(731) CAPRI SUN AG 

Neugasse 22, CH-6300 Zug, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  Mystic Dragon 

 

 
     

 

(511) 32  “Pije jo-alkoholike; ujë mineral (pije); ujë me shije; pije me bazë uji që 

përmbajnë ekstrakte çaji; pije me qëllime funksionale me bazë uji; pije izotonike; pije 

frutash; lëngje; lëngje frutash; nektare frutash; pije të lëngjëve të perimeve; lëngje të 

perimeve; lëngje të pastra nga frutat e shtrydhura; pije llucë pjesërisht të ngrira; sirupe dhe 

esenca për bërjen e pijeve jo-alkoholike, të përfshira në klasën 32”.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1422 

(220) 04/10/2021 

(731) Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, AT 

(591) E kuqe, e gjelbërt, e argjendtë, e hirtë 

e çelët 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; ujë mineral; ujë të gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

sirupe për bërjen e pijeve; përgatitje jo-alkoolike për bërjen e pijeve; pije energjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1439 

(220) 07/10/2021 

(731) SAVENCIA SA 42, rue Rieussec 

78220 Viroflay, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  MEDVE 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

37 

 

(511) 29  Qumësht, djathë dhe produkte të qumështit, vajra dhe yndyrna ushqimore, gjalpë, 

kremrat e qumështit  

30  Sanduiç  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1445 

(220) 08/10/2021 

(731) Prodotti Stella S.p.A 

Via IV Novembre 12, 36077 Altavilla 

Vicentina (VI), Italy, IT 

(591) Bardhë e Zi 

(740)  RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  E bardha e vezëve; Albumin për qëllime të kuzhinës; Pije qumështi, qumështi 

mbizotërues; Lëvozhgë frutash; Gjalpë kakao për ushqim; Komposto boronicë; Xhem; 

Konservat e frutave; Mbushës arrash; Ëmbëlsira me kos; Shejka (Milk Shake); Fruta të 

prera në feta; Fruta të kristalizuara; Fruta të ngrira; Fruta, të ruajtura; Fruta, të zier; Fruta të 

kristalizuara; Manaferrat; Xhelatinë; Xhelatina frutash; Bajame të copëtuara; Spërkat arra; 

Thërrime arrash; Fëstëk të copëtuar; Yndyrna të ngrënshme për prodhimin e akullores, 

qumështit dhe kosit të ngrirë; Yndyra e kokosit; Përbërësit e bazuar në fruta dhe perime, 

qumësht dhe produkte të qumështit, zëvendësues të qumështit, vezë, vajra dhe yndyrna 

ushqimore për akulloret dhe pastat; Bajame, të bluara; Marmelatë; Substanca yndyrore për 

prodhimin e yndyrave ushqimore; Lajthitë, të përgatitura; Arra të përgatitura; Krem 

[produkte të qumështit]; Pulpa e frutave; Preparate për pije qumështi, qumështi që 

mbizotëron; Preparate për tundjen e qumështit të bazuara ose që përmbajnë kryesisht 

qumësht; Përgatitjet për të bërë krem; Produkte qumështi; Pluhurat ose pastat e produktit të 

qumështit për të bërë akullore, qumësht dhe qumësht të ngrirë; Ushqim me rostiçeri me 

bazë frutash; E verdha e vezëve; Kos.  

30  biskota Petit-beurre; Aromatizues të kafesë; Aromatizues të ushqimit, të ndryshëm nga 

vajrat esenciale; Aromatizues të vaniljes për qëllime të kuzhinës; Aromatizues natyral për 

përdorim në akullore [përveç esencave eterike ose vajrave esenciale]; Aromatizues, të 

ndryshëm nga vajrat esenciale, për pije; Aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për 

ëmbëlsira; Bazat për prodhimin e lëkundjeve të qumështit [aromatizues]; Bazat për të bërë 

akullore dhe kos të ngrirë; Pije me bazë kakao; Pije me bazë kafeje; Pije me bazë çokollate; 

Pije me bazë çaji; Përgatitjet për të bërë pije kakao, pije kafeje, pije çokollate, pije çaji; 

Fryrje krem; Biskota; Biskota [të ëmbla ose të shijshme]; Pudinga; Waffles; Cokollate; 

Çokollatë për mbushje; Preparate aromatike për ushqim; Ëmbëltore; Ëmbëlsira për 

akullore; Kone për akullore; Petulla; Dekorime ushqimore për ëmbëlsira dhe akullore; 

Dekorime me çokollatë për tartat dhe akulloret; Patate të skuqura [produkte drithërash]; 
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Akullore dhe produkte gjysëm të përpunuara për prodhimin e akullores; Xhelatinë e frutave 

[ëmbëltore]; Ngrirje torte [krem]; Muesli të sheqerosura, që përmbajnë kryesisht bollgur 

dhe sheqer dhe gjithashtu rrush të thatë dhe thekon kokosi; Brumi i tortës së tortës dhe 

akullores; Brumë biskoti; Brumë ëmbëlsire; Përbërës me bazë kakao për pasta dhe akullore; 

Agjentë trashësues për gatimin e ushqimeve dhe ëmbëlsirave; Agjentë organikë lidhës për 

akulloren; Agjentë lidhës për akulloren; Maltozë; Mint për ëmbëlsira; Mjaltë; Përzierje 

biskotash; Përzierjet e konit të akullores; Përzierje Sherbet; Përzierje për prodhimin e 

akullores, sorbet, jogurtët e ngrirë, bazat e qumështit [aromatizues]; Përgatitjet për 

prodhimin e produkteve të furrës; Përzierje të shijshme të petullave; Përzierje tortash; Musë 

ëmbëlsirë [ëmbëltore]; Muesli; Ëmbëlsira me sfungjer; Pastë bajame; Brumë biskotash; 

Brumë pastiçerie dhe brumë Akullore; Makarona; Pasta dhe preparate pastiçerie; Pasta, 

ëmbëlsira, tarta dhe biskota (biskota); Pluhur torte; Pluhurat për përgatitjen e akullores, 

sorbet, jogurtët e ngrirë, bazat e pluhurit të qumështit [aromatizues]; Pluhura për të bërë 

akullore; Përzierje të menjëhershme të akullores; Preparate mousse [ëmbëlsira]; Preparate 

me bazë kremi për të bërë akullore, jogurtë dhe pije të ngrira, përveç pijeve të qumështit; 

Preparate aromatike për të bërë akullore, jogurtë të ngrirë dhe sorbet; Riesmbëlsira të 

ngrira; produkte kakao të përfshira në këtë klasë; Përgatitjet për forcimin e kremit të rrahur; 

Fitimprurëse; fryrje (të mbushura); Salcat [erëzat] për ëmbëlsira, akullore, kos të ngrirë, 

shakull qumështi, kos, panna cotta; Salcat për akullore, Salcat për kos të ngrirë dhe salcat 

Sorbet; Sherbet [akullt]; Tarts; Ëmbëlsira në formë të ngrirë; Ëmbëlsira me kos të ngrirë; 

Porta akullore; Kos i ngrirë [akull ëmbëlsirash]; Kos i ngrirë; Dekorime karamele për 

ëmbëlsira; Sheqer  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1456 

(220) 12/10/2021 

(731) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ  

Uluabat Köyü, 16700 Karacabey,  

Bursa, TR 

(591) Kaltër dhe gjelbër 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Gjah, jo i gjallë Peshk, jo i gjallë; Shpendë; Mish; ekstrakte mishi; Perime të 

ngrira; Perime të konservuara; Perime, të thata; Perime, të gatuara; Fruta, të ruajtura; Fruta 

të thata; Fruta të ngrira; Fruta të gatuara; Xhelatina për ushqim; Marmeladë; Vezë; 

Qumësht: Produkte qumështi; vajra dhe yndyrna për ushqim; Djathë; Gjalpë; Jogurt.  

30  Kafe artificiale; Kakao; Kafe; Çaj; Orizi: Tapioka (niseshte e nxjerrë nga rrënjët e 

bimës së magazinuar); Sago (niseshte e nxjerrë nga qendra sfungjerore, e palmave 

tropikale); Miell; Preparate të bëra nga drithërat; Bukë; Pasta; Ëmbëlsira; Akullore 

çokollate; Sherbet; Akuj të ngrënshëm; Sheqer, Mjaltë, Gjalpë; Majë; Pluhur pjekjeje; 

Kripë; Erëza: Erëza; Barëra të konservuara; Uthull; Salcat; Erëza të thata: Akull (ujë i 

ngrirë);  Makarona; Petë.  
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(210) KS/M/ 2021/1467 

(220) 15/10/2021 

(731) KEPİ ASANSÖR MARKET 

İMALAT İTHALAT İHRACAT  

TİCARET VE SANAYİ LİMİTED 

ŞİRKETİ ALCI OSB. MAH. 2019.CADDE 

NO:15 SİNCAN, ANKARA, TR 

(591) Gjelbër, kaltër dhe bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina ngritëse, ngarkuese dhe transmetuese dhe mekanizma robotikë (makina) 

për qëllime ngritjeje, ngarkimi dhe transmetimi: ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1469 

(220) 18/10/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e 

veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandanë, shalle zbukuruese, rripa 

(veshje), mbathje, këpucë, papuçe, sandale, mbulesa koke, kësula, kapela me ballik, bereta, 

kapela (veshje koke), kapela kafke.  
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(210) KS/M/ 2021/1470 

(220) 18/10/2021 

(731) FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e 

veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandanë, shalle zbukuruese, rripa 

(veshje), mbathje, këpucë, papuçe, sandale, mbulesa koke, kësula, kapela me ballik, bereta, 

kapela (veshje koke), kapela kafke.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1485 

(220) 21/10/2021 

(731) Besir Çmega Prishtinë, KS 

(591) Kuqe, kaltert, zeze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi i udhëtimit ose transportit  

36  Shërbimet e sigurimit gjatë transportit të njerëzve ose mallrave  

37  Mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve ose sendeve të tjera që lidhen me transportin 

e njerëzve ose mallrave  

39  Transporti;paketimin dhe ruajtjen e mallrave;organizimi i udhëtimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1493 

(220) 22/10/2021 

(731) Scott Sports SA Route du Crochet 11 

1762 Givisiez Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  SCOTT 
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(511) 9  Syze për vozitje në motoçikletë, syze dielli, maska për fytyrë.  

12  Biçikleta, timonët e biçikletave dhe komponentët e biçikletave  

28  Syza skijimi, shkopi skijimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1502 

(220) 25/10/2021 

(731) New Co "MINEX " L.L.C  

Qendrim Imeri rr. Prizrenit , Ferizaj, KS 

(740)  Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, caji, kakaoja, sheqeri,orizi, tapioka, sagu. kikirigu, kafja artificial, mielli 

dhe produktet e dritherave, buka, brumerat dhe embelsirat akulloret, mjalta, melasa, tharmi, 

pluhuri per pjekje, kripa mustarda uthulla salcat (melmesa)erezat akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1551 

(220) 02/11/2021 

(731) Vidasus sh.p.k Adresa: Nivokaz, p.n, 

Gjakovë, KS 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k Rr. Rexhep 

Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, Prishtinë 10000, 

Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije.   

33  Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.   

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2021/1598 

(220) 04/11/2021 

(731) Dream Pharma Sh.P.K. 

Kalabria I, Objekti I, Kati I, Nr. 15 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Rruga Ali Pashë 

Tepelena Ivy Residence Nr.12 10000, 

Prishtine 
 

(540)  Dream Pharma  

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të 

internetit të produkteve si: aparatura dhe materiale dentare, produkte mjekësore dhe 

farmaceutike, ilaçe, produkte kozmetike, preparate sanitare për qëllime mjekësore, ushqime 

dietike dhe substanca të përshtatshme për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqime për 

foshnja, dieta plotësuese për njerëzit dhe kafshët, pajisje fizioterapeutike dhe ortopedike; 

350082 organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; 350064 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 350023 demonstrim i 

mallrave; 350121 dizenjimi i materialeve reklamuese; 350008 shpërndarjen e materialit 

reklamues; 350101 shërbimet e ekspozimit për qëllime reklamimi; 350031 studime tregu; 

350039 reklamim / publicitet; 350047 shërbimet e agjencisë së reklamave / shërbimet e 

agjencive publicitare; 350070 Dhënie me qira e hapësirave reklamuese; 350048 shërbime 

këshillimore për menaxhimin e biznesit; 350062 konsulencë profesionale të biznesit; 

350065 informacion mbi biznesin; 350093 informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 350114 shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; 350159 shërbimet e lobimit komercial; 350051 hulumtim 

marketingu; 350106 marketing; 350049 modelim për reklamim ose promovim të shitjeve; 

350120 sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

350103 organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime promocionale; 350092 prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 350141 promovimin e 

mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; 350042 marrëdhëniet 

me publikun; 350035 dhënie me qira materiale publicitare; 350071 promovimin e shitjeve 

për të tjerët; 350085 shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera]; 350025 asistencë për menaxhim komercial apo industrial.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1603 

(220) 08/11/2021 

(731) ALDI Einkauf SE & Co. oHG 

Eckenbergstraße 16, 45307 Essen 

, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e 
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kopshtarisë, produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për 

pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim,mjeteve për dezinfektim, kozmetikë, 

prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore suplementeve), 

fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve elektronike dhe e për 

ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe takëmeve për ato, 

biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të murit, orëve të dorës 

dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe mjeteve tjera të botuara, 

moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arredim (rregullim) të brendshëm, mobiljeve për  

kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, prodhimeve për përdorim 

në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastët, mbulesave të shtratit,tekstil për përdorim 

në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve 

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë, bimëve 

shëruese, prodhimeve nga duhani; Online të shitjes me pakicë në lidhje me produktet 

bujqësore, produktet e kopshtarisë, produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim,mjeteve për dezinfektim, 

kozmetikë, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore 

(suplementeve), fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve 

elektronike dhe e për ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, 

softuerit dhe harduerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari 

dhe takëmeve për ato, biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të 

murit, orëve të dorës dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe 

mjeteve tjera të botuara, moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arredim (rregullim) të 

brendshëm, mobiljeve për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, 

prodhimeve për përdorim në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastët, mbulesave të 

shtratit,tekstil për përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, 

ushqimeve për kafshë, bimëve shëruese, prodhimeve nga duhani; shërbime të shitjes me 

shumicë të shitjes me pakicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e kopshtarisë, 

produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim,mjeteve për dezinfektim, kozmetikë, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore (suplementeve), 

fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve elektronike dhe e për 

ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe takëmeve për ato, 

biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të murit, orëve të dorës 

dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe mjeteve tjera të botuara, 

moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arredim (rregullim) të brendshëm, mobiljeve për 

kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, prodhimeve për përdorim 

në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastët, mbulesave të shtratit,tekstil për përdorim 

në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve 

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë, bimëve 

shëruese, prodhimeve nga duhani; 

Shërbimet e menaxhimit të supermarketeve, shitoreve me pakicë dhe shtioreve me pakicë 

diskonteve (me zbritje); 

Shërbime të shpalljeve; shërbime të shpalljes nëpërmjet internetit, për palë të treta; 
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Shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht informatave për 

prodhimet për konsumatorët, informata për këshillimin e konsumatorëve dhe informatave 

shërbyese për konsumatorët; 

Shërbime të organizimit të transkaskioneve komerciale (tregtare) për palë të treta, poashtu 

nëpërmjet internetit; 

Shërbime prokurimi/kontraktim në fushën e telefonisë celulare për palë të treta; 

Shërbime të menaxhimit të punës; 

Shërbime të planifikimit organizativ dhe mbikqyrje të zhvillimit të biznesit; 

Rekrutim personeli; 

Shërbime të konsultave lidhur organizimin e punës; 

Shërbime të asistencës në menaxhimin komercial (tregtar) ose industrial; 

Ofrim i shërbimeve për palë të treta (blerje e mallit dhe shërbimeve për ndërmjarje të tjera). 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1604 

(220) 08/11/2021 

(731) Sh.T.Sh. KIPPER MARKET Sh.P.K. 

Zheline Rr. 104 nr.140 Zheline, 

Zheline, MK 

(591) E kuqe, e bardhë, e gjelbër. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe 

prodhime nga drithrat, buk, prodhime nga brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; 

tharm (maja), pluhur për pjekje, krip, mustardë, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; adminsitrim biznesi; shërbime zyre; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë.  

39  Paketim dhe magazinimi i mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1605 

(220) 09/11/2021 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, 

HR 

(591) E verdhë e errët dhe e lehtë, gri, rozë, 

e kuqe, jeshile e errët dhe e hapur, blu e 

errët dhe e hapur, kafe, e bardhë, krem. 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

45 

 

     

 

(511) 5  Produkte dietike për fëmijë; ushqim për foshnje.  

29   Produkte nga qumështi; pije me bazë qumështi me shije çokolate.  

30  Drithëra, qull dhe drithëra për mëngjes; qull me bazë qumështi me drithëra  

(për ushqim); qull instant; produkte me bazë çokolate.  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1606 

(220) 09/11/2021 

(731) DUPLICATO MEDIA d.o.o. 

Kamenarka 1, Zagreb, Croatia , HR 

(740)  Kolegji Europian i Kosovës 

Gustav Mayer, nr.19, Prishtinë 
 

(540)  CINESTAR 

 

 
     

 

(511) 9  Filmi kinematografik i ekspozuar; fotografiket negative; disqe laser; videokaseta; 

mbajtësit e regjistruesve të zërit; disqe të kompjuterëve; programe kompjuterike; pajisje për 

regjistrim, transmetimi ose riprodhimi i zërit ose imazheve; bartësit magnetikë të të 

dhënave; disqe për regjistrim; arka; kompjutera; pajisje për përpunimin e të dhënave; zjarr- 

aparate shuarjeje; disqe kompakte [audio-video]; aparate mësimore audiovizuale; aparatet e 

pastrimit për regjistrimet e fonografëve / aparatet e pastrimit për regjistrimin e zërit disqe; 

aparate për përpunimin e të dhënave; aparate diagnostike, jo për qëllime mjekësore; aparate 

për redaktimin e filmit kinematografik; aparate për prerjen e filmit; aparate dhe pajisje 

shpëtuese të jetës; aparate matëse; aparate monitorimi, të ndryshme nga ato që përdoren për 

qëllime mjekësore; aparate dhe instrumente detare; aparat navigacioni për automjete 

[kompjuterë në bord]; aparate dhe instrumente optike; aparate të fototelegrafisë; aparate 

projektimi; aparate për regjistrimin e zërit; riprodhimi i zërit aparate; aparate mësimore; 

aparate televizive; karikaturat e animuara; i animuar karikaturat në formën e filmave 

kinematografikë; regjistrimet audio; audio vizuale regjistrimet; filma kinematografikë; 

regjistrime multi-media; video filma; video regjistrimet; Syze 3D për shikuesit televiziv; 

marrës audio dhe video; aparate per riprodhim te filmi; serverë per video digjitale;  

16  Letra, vizitkarta, gjëra të printuara, fotografi, të palëvizshme, libra të shkruar apo 

vizatuar, bllok shënimesh, dosje dokumentesh, kalendarë, katalogë, mbështjellëse, lidhëse 

librash, etiketa.  

35  Reklamimi; sigurimi i hapësirës, kohës dhe mediave reklamuese; promovimi i mallrave 
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dhe shërbimet e të tjerëve përmes reklamave informative; reklamat televizive; abonim në 

ndonjë kanal televiziv;  

41  Mësimdhënie; Trajnim profesional; aktivitete sportive dhe kulturore; argëtuese; 

prodhimi i programeve radio dhe televizive; ofrimi i programeve televizive, jo të 

shkarkueshme, nëpërmjet shërbimeve video-sipas kërkesës/ofrimit të programeve 

televizive, jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video-sipas kërkesës; shpërndarje 

filmash; prodhim filmi, të tjera sesa filmat reklamues; prodhimi i programeve radio dhe 

televizive; prodhimin e shfaqje; video incizim; shërbimet argëtuese; shërbimet e studios së 

filmit; studio regjistrimi shërbimet; organizimi i shfaqjeve [shërbimet impresario]; 

prodhimi i shfaqjeve; mësimdhënie / shërbime arsimore / shërbime mësimore; prezantime 

kinemaje / kinema prezantime; prodhime teatrore; prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta; 

arsim, argëtuese dhe sportive; shërbime argëtuese televizive me qark të mbyllur; kabllo 

programet televizive [planifikimi]; argëtuese në natyrën e vazhdueshme programe 

televizive në fushën e varietetit; argëtuese në formën e muzikës së regjistruar (Ofrimi i 

shërbimeve); argëtim me anë të transmetimeve televizive pa tel; argëtim me film; argëtim 

me IP-TV; shërbime udhëzuese të shikimit elektronik; shërbimet argëtuese në formën e 

programeve televizive; argëtuese me kusht nga televizioni kabllor; argëtim në natyrën e 

shfaqjeve të lajmeve televizive; argëtuese në natyrën e shfaqjeve të lojës në vazhdim; 

argëtuese në natyrën e televizor për celular; ekspozitë e filmave video; shërbimet argëtuese 

në lidhje me kuize; shërbime argëtuese në natyrën e programeve televizive me kamerë në 

internet; shërbimet argëtuese në natyrën e programeve televizive ndërvepruese; shërbime 

argëtuese në formën e filmave; shfaqje lojërash; orari i filmit shërbimet e informacionit; 

intervistimi i figurave bashkëkohore për qëllime argëtimi; argëtim muzikor; përgatitja e 

titrave për filma; përgatitja e lajmeve programe për transmetim; përgatitja e programeve 

argëtuese për transmetim; përgatitja e programeve dokumentare për transmetim; planifikimi 

i shfaqje; prodhimi i shfaqjeve të lojërave televizive; ofrimi i programeve televizive, jo të 

shkarkueshme, përmes shërbimeve video-sipas kërkesës; sigurimi i filmave që nuk mund të 

shkarkohen; sigurimi i filmave dhe programeve televizive që nuk mund të shkarkohen 

përmes televizionit me pagesë; sigurimi i filmave dhe programeve televizive jo të 

shkarkueshme përmes pagesës për shikim kanalet televizive; sigurimi i informacionit në 

lidhje me filmat; sigurimi i shërbimet argëtuese përmes mediave të televizionit; sigurimi i 

argëtimit shërbimet përmes mediave të video-filmave; seri televizive satelitore; televizion 

argëtuese; shërbime udhëzuese për shikimin e televizorit; titrat; shfaqja e filmave; satelitore 

shfaqje televizive; shërbimet e programeve të lajmeve për radio ose televizion; mbishkrim;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1607 

(220) 09/11/2021 

(731) IVECO S.P.A. VIA PUGLIA 35  

10156 TORINO, IT 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 12  Automjete; automjete tokësore; automjete industriale; automjete komerciale; 

furgonë; autobusë; minibusët; trajnerë; kamionë; kamionçinë; automjete ushtarake; 

automjete të blinduara; mjete të blinduara tokësore; automjete amfibe; mjete të blinduara 

amfibe; automjete të gjurmuara; të blinduara të gjurmuara automjete; automjete ushtarake 

për transport; automjete elektrike; automjete me energji elektrike; automjete hibrid; 

automjete me hidrogjen; automjete me qeliza karburanti; motorra per mjete tokësore 

industriale; automjete, automjete komerciale, furgonë, autobusë, minibusë, autobusë, 

kamionë, kamionçina, mjete të blinduara, mjete të blinduara tokësore, mjete amfibe, të 

blinduara amfibe; automjete, automjete të gjurmuara, automjete të blinduara me gjurmë, 

automjete ushtarake për transport; elektrike motorë për automjete; motorët me gaz të 

automjeteve; transmisione për automjete tokësore; transmetimet (pjesë të mjeteve 

tokësore); kabina për drejtimin e mjeteve tokësore; automjetet e shpëtimit; motorë per 

automjete toke; motorë për mjete hekurudhore; motorë për automjete ushtarake; pjesë dhe 

pajisje të mallrat e lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1608 

(220) 09/11/2021 

(731) FRUTON SH.P.K.  

Suhadoll, Rruga Leke Dukagjini , P.n.; 

Graqanicë, KS 

(591) Ngjyra e bardhë, Ngjyra e zezë 

Ngjyra e verdhë, E gjelbërt 

(740)  Avokat Edon Bibaj 

Adresa: Sheshi Nëna Terezë, Hy 32-1a 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Grimësira, përkatësisht, te thara, pjekura, njelmëta, me melmesa, aromatizuara, 

qeruara dhe /ose kernel kikirikash te njelmezuara, fruta arrore, bajame dhe kernel arre, arra 

per ngrenje, patatina nga patatet, shkopa nga patatet; grimesira te perziera te cilat kryesisht 
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perbehen nga frutat e perpunuara , frutat e perpunuara te arrave dhe /ose rrushi; arra betel të 

përpunuara; fruta arrash makadamie të përpunuara; arra pishe te perpunuara; frutat e 

përpunuara të kolës; fruta te perpunuara te arres; grimësira te punuara nga produktet e 

zgjeruara te produkteve te patates; grimësira nga patatja e ferguar; fruta te thara; patatina 

frutash  

30  Kafe çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; kafe çaj, kakaodhe pije 

çokolate; kafe, çaj dhe kakao produkte per perpunimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike; 

miell dhe produkte nga drithërat, drithëra, musli dhe produkte nga kokrra e teresishme ; 

brumera, peta dhe produkte nga petet , pica dhe produkte nga picat ; sushi; bukë, senduiçe 

te hapur, senduiçe, pjekurina dhe embelsira, embëlsira dhe produkte embëlsirash, çokolata 

dhe produkte nga çokolatat, dekorues nga çokolata dhe sheqeri, posaçërisht per dekorimin e 

deserteve ose kuleçëve te embel-kekëve; perzierje per pjekje , perzierje per pjekjen e 

embelsirave-kekve, përzierje per bukë, brum gjysem I gatuar, brume per kuleç-kek; 

perzierje te pergaditura per brum; akull per ushqim; puding, pudding ne formë pluhuri, 

preparate per punimin e produkteve te embëla - pastiçerive, deserte te pergaditura; mjaltë, 

shurup sheqeri; tharem, pluhur per pjekurina, nisheste per ushqim; krip; senf; majonez, 

keçap-salcë domatesh; uthull, lyrese (melmesa), salca per sallata; melmesa, ekstrakte 

melmesash, bimë te thara; aroma (perpos vajerave esenciale) per ushqim; melmesa –ereza 

per pjekje, aroma (perpos vajerave esenciale) per kek-embelsira; esenca per pjekje;nisheste 

per ushqim, nisheste patatesh, nisheste misri; mjete lidhese per lyreje-salca, pluhur per 

salca; mjete per trashjen per zierjen e zarzavateve, preparate per fortesimin e shllagut; torte 

te ngrira (lustrim), lyrje çokolate, lustrime per kek- kuleç te embel, sheqer per mbulimin e 

siperfaqeve te kekut, marcipan, marcipan pasta, nugat, nugat arrash, thermia çokolate per 

pjekje, vanila dhe sheqer vanile, vanilla kokerr; Ushqime te pergaditura per sherbim te cilat 

kryesisht perbehen nga produktet e drithit , brumëra,peta, oriz, bukë, pjekurina dhe / 0se 

produkte embelsirash; ushqim I ngrirë ei cili kryesisht perbehet nga dritherat, brumerat, 

petat, orizi, buka, produjktet e bukëpjekesit dhe /0se produkte embelsirash; ushqim dietal, 

perpos per qellime mjekësore , e cila perbehet kryesisht nga dritherat, brumi,petat, orizi, 

buka, pjekurinat dhe / ose produktet e embelsirave.   

31  Produkte bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore të papërpunuara; kokrra 

dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të 

freskëta; bimë dhe lule natyrore; llamba, fidane dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; 

ushqime dhe pije për kafshët; malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1609 

(220) 09/11/2021 

(731) FRUTON SH.P.K 

Suhadoll, Rruga Leke Dukagjini P.n.; 

Graqanicë, KS 

(591) Ngjyra e bardhë, Ngjyra e zezë 

Ngjyra e verdhë, E Kuqe, E Kaltër 

(740)  Avokat Edon Bibaj Adresa: Sheshi 

Nëna Terezë, Hy 32-1a Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Grimësira, përkatësisht, te thara, pjekura, njelmëta, me melmesa, aromatizuara, 

qeruara dhe /ose kernel kikirikash te njelmezuara, fruta arrore, bajame dhe kernel arre, arra 

per ngrenje, patatina nga patatet, shkopa nga patatet; grimesira te perziera te cilat kryesisht 

perbehen nga frutat e perpunuara , frutat e perpunuara te arrave dhe /ose rrushi; arra betel të 

përpunuara; fruta arrash makadamie të përpunuara; arra pishe te perpunuara; frutat e 

përpunuara të kolës; fruta te perpunuara te arres; grimësira te punuara nga produktet e 

zgjeruara te produkteve te patates; grimësira nga patatja e ferguar; fruta te thara; patatina 

frutash  

30  Kafe çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; kafe çaj, kakaodhe pije 

çokolate; kafe, çaj dhe kakao produkte per perpunimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike; 

miell dhe produkte nga drithërat, drithëra, musli dhe produkte nga kokrra e teresishme ; 

brumera, peta dhe produkte nga petet , pica dhe produkte nga picat ; sushi; bukë, senduiçe 

te hapur, senduiçe, pjekurina dhe embelsira, embëlsira dhe produkte embëlsirash, çokolata 

dhe produkte nga çokolatat, dekorues nga çokolata dhe sheqeri, posaçërisht per dekorimin e 

deserteve ose kuleçëve te embel-kekëve; perzierje per pjekje , perzierje per pjekjen e 

embelsirave-kekve, përzierje per bukë, brum gjysem I gatuar, brume per kuleç-kek; 

perzierje te pergaditura per brum; akull per ushqim; puding, pudding ne formë pluhuri, 

preparate per punimin e produkteve te embëla - pastiçerive, deserte te pergaditura; mjaltë, 

shurup sheqeri; tharem, pluhur per pjekurina, nisheste per ushqim; krip; senf; majonez, 

keçap-salcë domatesh; uthull, lyrese (melmesa), salca per sallata; melmesa, ekstrakte 

melmesash, bimë te thara; aroma (perpos vajerave esenciale) per ushqim; melmesa –ereza 

per pjekje, aroma (perpos vajerave esenciale) per kek-embelsira; esenca per pjekje;nisheste 

per ushqim, nisheste patatesh, nisheste misri; mjete lidhese per lyreje-salca, pluhur per 

salca; mjete per trashjen per zierjen e zarzavateve, preparate per fortesimin e shllagut; torte 

te ngrira (lustrim), lyrje çokolate, lustrime per kek- kuleç te embel, sheqer per mbulimin e 

siperfaqeve te kekut, marcipan, marcipan pasta, nugat, nugat arrash, thermia çokolate per 

pjekje, vanila dhe sheqer vanile, vanilla kokerr; Ushqime te pergaditura per sherbim te cilat 

kryesisht perbehen nga produktet e drithit , brumëra,peta, oriz, bukë, pjekurina dhe / 0se 

produkte embelsirash; ushqim I ngrirë ei cili kryesisht perbehet nga dritherat, brumerat, 

petat, orizi, buka, produjktet e bukëpjekesit dhe /0se produkte embelsirash; ushqim dietal, 

perpos per qellime mjekësore , e cila perbehet kryesisht nga dritherat, brumi,petat, orizi, 

buka, pjekurinat dhe / ose produktet e embelsirave.   

31  Produkte bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore të papërpunuara; kokrra 

dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të 

freskëta; bimë dhe lule natyrore; llamba, fidane dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; 
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ushqime dhe pije për kafshët; malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1610 

(220) 09/11/2021 

(731) “POLYMED” SH.P.K 

Rr. Agim Ramadani, Hy, C2, Nr.9, KS 

(591) Ngjyra e bardhe, Ngjyra e kalter 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparate, instrumente dhe artikuj kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare  

44  Shërbime mjekësore, shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; shërbimet e bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1611 

(220) 09/11/2021 

(731) HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea, KR 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 
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(210) KS/M/ 2021/1612 

(220) 10/11/2021 

(731) KANAAN Janjevci 4, Ind. Zona, 

31540 Donji Miholjac, HR 

(591) e kuqe, e artë, e bardhë. 

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  patate të skuqura (crisps)  

30  Kokoshka, Biskota orizi, Snack në bazë të orizit, Snack-ushqime me bazë drithërash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1613 

(220) 10/11/2021 

(731) KANAAN Janjevci 4, Ind. Zona, 

31540 Donji Miholjac, HR 

(740)  Albert Islami Dëshmorët e Kombit 

40, nr. 4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  KANAAN 

 

 
     

 

(511) 29  patate të skuqura (crisps)  

30  Kokoshka, Biskota orizi, Snack në bazë të orizit, Snack-ushqime me bazë drithërash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1615 

(220) 10/11/2021 

(731) fischerwerke GmbH & Co. KG 

Klaus-Fischer-Straße 1 72178 Waldachtal, 

DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  fischer 

 

 
     

 

(511) 1   Përbërjet kimike për përdorim në ndërtim, me përjashtim të kimikateve për 

përdorim në kërkime, testime dhe analiza dhe për qëllime laboratorike dhe shkencore; 

Rrëshira artificiale të papërpunuara; Plastikë e papërpunuar; Komponime për shuarjen e 

zjarrit; Preparate kundër zjarrit; Ngjitës për përdorim në industri; Komponime të rrëshirës 

artificiale vetë-forcuese, veçanërisht për ankorimin e elementeve të fiksimit; Ngarkesat e 

gazit dhe pluhurit (gazrat e ngurtë për qëllime industriale); Silikone; Preparate kimike për 
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pastrimin për tretjen e yndyrave, dyllit dhe kemikate për parandalimin e lidhjes së 

materialeve të tjera me sipërfaqet.   

6  Elemente fiksimi për dy ose tri objekte së bashku, prej metali; Kapëse (pjesë e shkurtër 

cilindrike nga druri, metali ose plastika, që përdoret për mbajtjen e gjërave së bashku); 

Stufa; Spirancat; Bulonat e spirancave; Kanalet e spirancave; Vida për bulonët; Bulona; 

grepa; Profilet; Gozhda (kunjat); Kapëse tubash; Vida; Thumba mbërthyes mekanike; 

Shtrënguese kabllosh (kapëse kabllosh); Unazë e vogël e sheshtë e bërë prej metali, e cila 

shërben për për të përhapur presionin kur ajo shtrëngohet midis dy sipërfaqeve; Kapëse; 

Mekanizëm ankorues me injektim (shtypës i llakut për përshtetjen e të njejtit në tullën e 

shpuar); Shtojcë për futjen e një shiriti material në një vegël makine; Përshtatës i pllakave 

me vida të integruara; Sisteme përshtatëse për montim; Copë e hollë metalike me skaje të 

mprehta dhe fund të sheshtë, e cila vendoset për ta fiksuar ose bashkuar me diçka tjetër; 

Kapëse; Kthetra; Shirita me grep; grepa për varjen e palltove; grepa për varjen e rrobave; 

Mbajtëse figurash; Varëse për fotografi; të gjitha mallrat e lartpërmendura prej metali; 

Materiale ndërtimi metalike; Struktura prej metali; Material dekorues nga metali e cila 

shërben për forcimin e këndeve; Mbajtëse; Profil metali; Lidhëse strukturore e përbashkët 

prej metali; Reze dere; Artikuj të vegjël prej pajisjeve metalike; Binarët e montimit (nga 

metali), duke përfshirë lidhëset dhe bashkëngjitjet e tyre; Shirita të shpuar (nga metali); 

Hapësirat, lidhëse, bazat rregulluese dhe mjetet ndihmëse të montimit të metalit, 

veçanërisht për ndërtimin e tarracave; Konzola (mbajtëse për vendosjen e gjësendeve në 

mur) prej metali; Mbajtëse prej metali.  

8  Vegla dore, të operuara me dorë; Vegla dore, të punuara me dorë, për krijimin e puseve; 

Makinë shpuese (vegla dore); Mjete për krijimin e vrimave për futjen e gozhdës (të 

operuara me dorë); Vegla dore, të përdorura me dorë, për vendosjen e mbërthyesve; Mjete 

të operuara me dorë për dhënien e komponimeve të forcueshme; Makinë jo elektrike për 

shpërndarjen e silikonit ose masave të tjera; Pajisjet për fryrje (vegla dore), veçanërisht për 

pastrimin e puseve; Furça teli (të operuara me dorë); Furça çeliku (të operuara me dorë); 

Vegla (armë) me thumba për vendosjen e thumbave (të operuara me dorë); Pjesë për vida; 

Rrota bluarëse; Rrotat prerëse.  

20  Mallrat prej plastike, përkatësisht elementet e fiksimit prej plastike, përkatësisht kunjat, 

bulonat, spiranca, bulonat e spirancave, grepa, bulona me vida, thumba mbërthyes 

mekanike, vida në formë shufre, unazë e vogël e sheshtë e bërë prej metali, vida, gozhdë, 

gozhdë për vendosjen e fotografive, kapëse, kthetra, grepa muri, kunja plastik për mbajtjen 

e materialit ndërtimor, unazë përqëndruese, kapëse plastike për kabllo dhe tuba, kapëse 

kabllosh; Kapele; Enë plastike për ruajtjen e pjesëve të lartpërmendura; Pajisjet e fiksimit, 

tërësisht ose kryesisht prej plastike, për fiksimin e pajisjeve të mobiljeve dhe për materialet 

e lehta të ndërtimit; Pllaka përshtatëse (pjesë mobiljesh) me vida të integruara; Përshtatës i 

sistemeve (kallëpa për rafte); Shirita me grep; grepa për pallto; Bulona për vendosjen e 

pikturave (fotografive); Kapëse për kabllo dhe tuba; Lidhje kabllosh; Paisje për krijmin e 

hapsirave të dëshiruara, lidhëse dhe bazamente rregulluese në veçanti për ndërtimin e 

tarracave; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura jo prej metali, të përfshira në klasën 20.  
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(210) KS/M/ 2021/1616 

(220) 10/11/2021 

(731) fischerwerke GmbH & Co. KG 

Klaus-Fischer-Straße 1 72178 Waldachtal, 

DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Përbërjet kimike për përdorim në ndërtim, me përjashtim të kimikateve për 

përdorim në kërkime, testime dhe analiza dhe për qëllime laboratorike dhe shkencore; 

Rrëshira artificiale të papërpunuara; Plastikë e papërpunuar; Komponime për shuarjen e 

zjarrit; Preparate kundër zjarrit; Ngjitës për përdorim në industri; Komponime të rrëshirës 

artificiale vetë-forcuese, veçanërisht për ankorimin e elementeve të fiksimit; Ngarkesat e 

gazit dhe pluhurit (gazrat e ngurtë për qëllime industriale); Silikone; Preparate kimike për 

pastrimin për tretjen e yndyrave, dyllit dhe kemikate për parandalimin e lidhjes së 

materialeve të tjera me sipërfaqet.   

6  Elemente fiksimi për dy ose tri objekte së bashku, prej metali; Kapëse (pjesë e shkurtër 

cilindrike nga druri, metali ose plastika, që përdoret për mbajtjen e gjërave së bashku); 

Stufa; Spirancat; Bulonat e spirancave; Kanalet e spirancave; Vida për bulonët; Bulona; 

grepa; Profilet; Gozhda (kunjat); Kapëse tubash; Vida; Thumba mbërthyes mekanike; 

Shtrënguese kabllosh (kapëse kabllosh); Unazë e vogël e sheshtë e bërë prej metali, e cila 

shërben për për të përhapur presionin kur ajo shtrëngohet midis dy sipërfaqeve; Kapëse; 

Mekanizëm ankorues me injektim (shtypës i llakut për përshtetjen e të njejtit në tullën e 

shpuar); Shtojcë për futjen e një shiriti material në një vegël makine; Përshtatës i pllakave 

me vida të integruara; Sisteme përshtatëse për montim; Copë e hollë metalike me skaje të 

mprehta dhe fund të sheshtë, e cila vendoset për ta fiksuar ose bashkuar me diçka tjetër; 

Kapëse; Kthetra; Shirita me grep; grepa për varjen e palltove; grepa për varjen e rrobave; 

Mbajtëse figurash; Varëse për fotografi; të gjitha mallrat e lartpërmendura prej metali; 

Materiale ndërtimi metalike; Struktura prej metali; Material dekorues nga metali e cila 

shërben për forcimin e këndeve; Mbajtëse; Profil metali; Lidhëse strukturore e përbashkët 

prej metali; Reze dere; Artikuj të vegjël prej pajisjeve metalike; Binarët e montimit (nga 

metali), duke përfshirë lidhëset dhe bashkëngjitjet e tyre; Shirita të shpuar (nga metali); 

Hapësirat, lidhëse, bazat rregulluese dhe mjetet ndihmëse të montimit të metalit, 

veçanërisht për ndërtimin e tarracave; Konzola (mbajtëse për vendosjen e gjësendeve në 

mur) prej metali; Mbajtëse prej metali.  

8  Vegla dore, të operuara me dorë; Vegla dore, të punuara me dorë, për krijimin e puseve; 

Makinë shpuese (vegla dore); Mjete për krijimin e vrimave për futjen e gozhdës (të 

operuara me dorë); Vegla dore, të përdorura me dorë, për vendosjen e mbërthyesve; Mjete 

të operuara me dorë për dhënien e komponimeve të forcueshme; Makinë jo elektrike për 

shpërndarjen e silikonit ose masave të tjera; Pajisjet për fryrje (vegla dore), veçanërisht për 

pastrimin e puseve; Furça teli (të operuara me dorë); Furça çeliku (të operuara me dorë); 

Vegla (armë) me thumba për vendosjen e thumbave (të operuara me dorë); Pjesë për vida; 

Rrota bluarëse; Rrotat prerëse.  

20  Mallrat prej plastike, përkatësisht elementet e fiksimit prej plastike, përkatësisht kunjat, 
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bulonat, spiranca, bulonat e spirancave, grepa, bulona me vida, thumba mbërthyes 

mekanike, vida në formë shufre, unazë e vogël e sheshtë e bërë prej metali, vida, gozhdë, 

gozhdë për vendosjen e fotografive, kapëse, kthetra, grepa muri, kunja plastik për mbajtjen 

e materialit ndërtimor, unazë përqëndruese, kapëse plastike për kabllo dhe tuba, kapëse 

kabllosh; Kapele; Enë plastike për ruajtjen e pjesëve të lartpërmendura; Pajisjet e fiksimit, 

tërësisht ose kryesisht prej plastike, për fiksimin e pajisjeve të mobiljeve dhe për materialet 

e lehta të ndërtimit; Pllaka përshtatëse (pjesë mobiljesh) me vida të integruara; Përshtatës i 

sistemeve (kallëpa për rafte); Shirita me grep; grepa për pallto; Bulona për vendosjen e 

pikturave (fotografive); Kapëse për kabllo dhe tuba; Lidhje kabllosh; Paisje për krijmin e 

hapsirave të dëshiruara, lidhëse dhe bazamente rregulluese në veçanti për ndërtimin e 

tarracave; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura jo prej metali, të përfshira në klasën 20.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1617 

(220) 10/11/2021 

(731) Chongqing Senci Import & Export 

Trade Co., Ltd NO. 200 TONGXING BEI 

ROAD, TONGJIAXI TOWN, BEIBEI 

DISTRICT, CHONGQING, CHINA, CN 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  makina bujqësore; kositëse [makina]; alternatorë; dinamo; gjeneratorë të energjisë 

elektrike; pompa [makina]; makina dhe aparate elektrike për pastrim; rondele (per larje) me 

presion të lartë; motorët me naftë, përveç për automjetet tokësore; motorët me benzinë, 

përveç mjeteve tokësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1618 

(220) 11/11/2021 

(731) Beiersdorf AG Unnastraße 48  

20253 Hamburg, DE 

(591)  E kalter  

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   
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(511) 3  sapunë jo mjekues; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë jo mjekuese; preparate jo 

mjekuese për kujdesin ndaj trupit dhe bukurisë; preparate jo mjekuese për pastrimin, 

kujdesin dhe zbukurimin e flokëve; preparate për mbrojtje kundër diellit jo medicinale; 

preparate jo mjekuese për kujdesin ndaj diellit për qëllime kozmetike dhe dermatologjike, 

preparate jo mjekuese pas diellit për qëllime kozmetike dhe dermatologjike; preparate 

kozmetike për rruajtje dhe pas rruajtjes; peceta të ngopura me kremra kozmetike; dentifrika 

jo mjekuese; deodorantë dhe antidjersë për përdorim personal; parfume shtëpiake; preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe 

gërryerje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1619 

(220) 12/11/2021 

(731) Legal Data Solutions L.L.C. 

Rr. Muharrem Fejza p.n  

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj   

Manaj & Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir 

Ingrishta A11/H 10, Nr. 14 ,10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  Lexdoks 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; pajisjet për perpunimin e të dhënave dhe 

kompjuteret; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të 

zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse digjitale ose analoge; kompjuterë dhe pajisje periferike 

kompjuterike; program kompjuterik, i regjistruar; programe kompjuterike, të 

shkarkueshme; platforma të programeve kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme; 

grafikë të  shkarkueshëm për celularë; program kompjuterik për mbrojtjen e ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; bartës të regjistrimit të zërit; video 

regjistrues; USB drive.    

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë; konsulenve për softuerë; konsulence për sigurimin e të dhënave; 
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analiza për harduere.  

45  Shërbime ligjore; shërbime të zgjidhjes alternative të kontesteve; shërbime të 

arbitrazhit; konsultime për mbrojtje të pronësisë intelektuale; hulumtime ligjore; sherbime 

ligjore lidhur me negocimin e kontratave; ndërmjetesim.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1620 

(220) 12/11/2021 

(731) CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 

Masovian Voivodeship, 06-400 Ciechanów, 

, PL 

(591)   E kuqe e kaltër e errët 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Shpeze, jo te gjalla; mish derri; shpeze të egra, jo të gjalla; ushqime te  përziera 

nga mishi(charcuterie); mish, i konservuar / mish, i konservuar; vezë;  vezë pluhur; mish; 

mish, i konservuar; perime të thara dhe të ngrira / perime te liofilizuara / perime te 

liofilizuara; krem për lyrje me bae perimesh; patë mëlçie/ pasta mëlçie. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1621 

(220) 12/11/2021 

(300) 10527/2021  05/07/2021  CH 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, , CH 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MASTER DAY-DATE 

 

 
     

 

(511) 14  Ora dhe artikuj për prodhuesit e orëve, gjegjësisht ora dore, rripa për orë dore,  

komponente për ora dhe artikuj dhe aksesorë për prodhuesit e orëve dhe orave dhe artikuj 

për prodhuesit e orave të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera, orë muri dhe instrumenta 

tjera kronometrike, kronometër, kronografe (orë muri dhe prodhuesit e orëve), byzylyk për 

orë, rripa për orë, numra (orë muri dhe   prodhuesit e orëve), kuti dhe kuti prezantimi për 

orët dhe prodhuesit e orëve dhe stolive, lëvizësit e orëve dhe pjesët për to; stoli; gurë të 

çmueshëm dhe gurë  gjysëm të çmueshëm; metale të çmuara dhe lidhjet e tyre; kunja 

kapëse (stoli).  
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(210) KS/M/ 2021/1622 

(220) 12/11/2021 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  PAXLOVID 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare per qellime mjekesore 

ushqim dietik dhe substanca te pershtatura per perdorim mjekesor ose veterinar, ushqim per 

foshnjat; shtesa dietike per njerezit dhe kafshet; suva, materiale per lidhje, material per 

ndalimin e dhembeve, dyll dentar, dezinfektues, preparate per asgjesimin e paraziteve, 

fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1623 

(220) 12/11/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)   

   REFIDORO 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1624 

(220) 12/11/2021 

(731) Mastercard International Incorporated 

2000 Purchase Street Purchase, New York 

10577, US 

(591) Kaltër, kaltër e hapur    

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje kompjuterike dhe softuer të shkarkueshëm për lehtësimin dhe 

administrimin e transaksioneve të pagesave, transaksioneve bankare dhe shërbimeve të 

pagesave me kartela;hardueri kompjuterik dhe softueri i shkarkueshëm për përpunimin dhe 

transmetimin elektronik të të dhënave të pagesës së faturave;hardueri kompjuterik dhe 

softueri i shkarkueshëm për shërbimet e disbursimit të parave të gatshme, shërbimet e 
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makinerive automatike të arkëtimit (ATM), autentifikimin e transaksioneve, rrugëzimin 

(routing), shërbimet e autorizimit dhe shlyerjes, zbulimin dhe kontrollin e mashtrimit, 

shërbimet e rikuperimit dhe enkriptimit nga fatkeqësitë;aparate dhe instrumente 

telekomunikuese dhe elektrike, përkatësisht aparate për regjistrimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e të dhënave duke përfshirë zërin dhe imazhet;makina kontabiliteti;aparate për 

gjurmimin, menaxhimin dhe analizën e llogarive financiare nëpërmjet një rrjeti kompjuterik 

global;hardueri kompjuterik dhe softueri i shkarkueshëm, përkatësisht, për zhvillimin, 

mirëmbajtjen dhe përdorimin e rrjeteve kompjuterike lokale dhe të gjerë;sistemet për 

leximin e kartelave të memorike dhe sistemet për leximin e të dhënave në memorie, 

përkatësisht, memorie të qarqeve të integruara dhe memoriet e kartelave bankare;publikime 

elektronike të shkarkueshme;aparate printimi për sistemet e përpunimit të të dhënave dhe 

sistemet e transaksioneve financiare;koder dhe dekoder;modeme;hardueri kompjuterik dhe 

softueri i shkarkueshëm për lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike 

përmes rrjeteve pa tela, rrjeteve globale kompjuterike dhe/ose pajisjeve të 

telekomunikacionit mobile;harduer kompjuterik dhe softuer të shkarkueshëm për krijimin e 

çelësave të enkriptimit, certifikatave dixhitale dhe nënshkrimeve dixhitale;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për ruajtjen e sigurt të të dhënave dhe marrjen dhe 

transmetimin e informacionit konfidencial të klientit të përdorur nga individët, institucione 

bankare dhe financiare;hardueri kompjuterik dhe softueri i shkarkueshëm që lehtëson 

identifikimin dhe autentifikimin e pajisjeve të komunikimit të afërt në terren (NFC) dhe 

pajisjeve të identifikimit të radio frekuencave (RFID);softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

që përbëhet nga një portofol dixhital për të pasur qasje në kuponët, vauçerët, kodet e 

vauçerëve dhe rabatit te shitësit me pakicë dhe për të marrë shpërblime lojaliteti ose 

shpërblime monetare;softuer kompjuterik i shkarkueshëm që përbëhet nga një portofol 

dixhital që u mundëson përdoruesve të qasen në informacionin e krahasimit të çmimeve, 

rishikimet e produkteve, lidhjet në faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve dhe 

informacionin e zbritjeve;aplikacion softuerik për përdorim në lidhje me terminalet e 

pagesave pa kontakt me qëllim që të lejojë tregtarët të pranojnë transaksione të tregtisë 

mobile pa kontakt, paraqitjen pa kontakt të kredencialeve të lojalitetit dhe pranimin pa 

kontakt të kuponëve, rabatëve, zbritjeve, vauçerëve dhe ofertave speciale;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për menaxhimin dhe verifikimin e transaksioneve të 

kriptomonedhave duke përdorur teknologjinë blockchain;softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për gjenerimin e çelësave kriptografikë për marrjen dhe shpenzimin e 

kriptovalutave;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim si portofol për 

kriptomonedhë;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për inventarin dhe menaxhimin e 

zinxhirit të furnizimit në bazë të blokçejn teknologjisë;softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

për akses, lexim dhe gjurmimin e informacionit në fushën e transaksioneve financiare në 

blockchain;çipa të qarqeve të integruara për përdorim në telefona celularë dhe pajisje NFC 

dhe RFID;kartelat e koduara magnetike dhe kartelat që përmbajnë një çip të qarkut të 

integruar (''kartelat inteligjente'');kartelat e koduara të sigurisë;kartela të impregnuara me 

hologram (të koduara);kartela tarifore, kartela bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela 

çip, kartela me këste (instalment cards), karta me vlerë të ruajtur, karta elektronike të 

bartësit  

të të dhënave, kartela pagese;kartelat bankare, përkatësisht, kartelat bankare të koduara 

magnetikisht dhe kartelat bankare që përdorin memorie magnetike dhe memorie të qarkut të 

integruar;lexues kartelash pagese;lexuesit e kartelave me kod magnetik, lexuesit e  
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kartelave të bartësve të të dhënave elektronike, njësitë e enkriptimit elektronik;harduer 

kompjuterik dhe softuer të shkarkueshëm për përdorim në shërbimet financiare, bankare  

dhe industritë e telekomunikacionit;softuer kompjuterik i shkarkueshëm, i dizajnuar për të 

mundësuar ndërveprim të kartelave inteligjente me terminalet dhe lexuesit;çipa 

kompjuterikë të ndërtruar (ngulitur) në telefona dhe pajisje të tjera komunikimi;pajisje 

telekomunikacioni;terminale për transaksione të pikave të shitjes dhe softuer kompjuterik 

për transmetimi, shfaqjen (paraqitjen) dhe ruajtjen e informacionit të transaksionit, 

identifikimit dhe informimit financiar për përdorim në shërbimet financiare, bankare dhe 

industrinë e telekomunikacionit;pajisje për identifikim të radiofrekuencave 

(transponderë);aparate elektronike të verifikimit për verifikimin e autentifikimit të kartelave 

të pagesës, kartelave bankare, kartelave të kreditit, kartelave të debitit dhe kartelave të 

pagesave;makina për shpërndarjen e parave të gatshme;pjesë dhe pajisje për të gjitha 

mallrat e lartpërmendura.  

36  Ofrimi i konsulencës financiare; ofrimi i informacioneve financiare; sherbime 

sponsorizimi financiar; shërbime financiare, konkretisht, shërbime bankare, shërbime të 

kartelave të kreditit, shërbime të kartelave të debitit, shërbime të kartelave konsumuese,  

shërbime të kartelave me me këste, sherbime të kartelave me parapagim të cilat realizohen 

me kartela me vlerë, transaksione elektronike krediti dhe debiti, shërbime e pagesave dhe 

paraqitjes së faturave, disbursimi në para kesh, verifikimi i çeqeve, arkëtimi i çeqeve, 

aksesi i depozitave dhe shërbimet e makinerive të automatizuara, autorizimi dhe shlyerja e 

transaksioneve, rakordimi (reconciliation) i transaksioneve, administrimi i parave të 

gatshme, barazimi i fondeve të konsoliduara, përpunimi mosmarrëveshjeve të  

konsoliduara, shërbimet e lëvizjes së fondeve në fushën e kartelave të pagesave, shërbimet 

e përpunimit të pagesave elektronike, shërbimet e autentifikimit dhe verifikimit të 

transaksioneve të pagesave; shërbimet e transferimit elektronik të fondeve dhe këmbimit 

elektronik valutor; shërbimet e përpunimit të pagesave në kriptomonedhë; shërbime të 

këmbimit të kriptomonedhave që paraqesin teknologjinë blockchain; ofrimi i informacionit 

financiar në fushën e kriptomonedhës; shërbimet e vlerësimit financiar dhe të menaxhimit 

të rrezikut për të tjerët në fushën e kredisë konsumatore; shpërndarja e informacionit 

financiar nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; sherbime të analizave financiare dhe 

konsultime; shërbime të përpunimit të transaksioneve financiare nga mbajtësit e kartelave 

nëpërmjet ATM makinave; mirëmbajtja e të dhënave financiare; shërbime të arkës 

elektronike me vlerë të ruajtur (deponuar); banking-u elektronik nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global; shërbimet e kliringut financiar; shërbimet në lidhje me prona të 

paluajtshme; vlerësimet e pasurive të paluajtshme; menaxhimi i investimeve në pasuri të 

paluajtshme; shërbime të investimeve në pasuri të paluajtshme; shërbimet e sigurimit të 

pasurive të paluajtshme; financimi i pasurive të paluajtshme; sherbime ndërmjetësimi në  

pasuri të paluajtshme; vlerësime të pasurive të paluajtshme; shërbimet të agjencive 

imobiliare; evaluimi i patundëshmërisë; administrimi i pasurive të paluajtshme; 

administrimi i çështjeve financiare në lidhje me pasurinë e paluajtshme; sherbime për 

sigurimin e huave për pasuri të paluajtshme; shërbimet e financimit në lidhje me zhvillimin 
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e pasurive të paluajtshme; shërbime të ndërmjetësimit financiar për arritjen e pasurisë së 

paluajtshme; investime kapitale në pasuri të paluajtshme; shërbimet e investimeve në pronë 

komerciale; shërbimet financiare në lidhje me blerjen e pronës; shërbimet financiare në 

lidhje me shitjen e pronës; dhënia me qira e pronës së paluajtshme; shërbimet e menaxhimit 

të pasurive në lidhje me transaksionet në prona të paluajtshme; vlerësimi i pasurisë; 

menaxhimi i portofolit të pronave; financimi i hipotekave dhe titullizimi (securitization) i 

aseteve; shërbime konsulence lidhur me opcionet e pagesave, bankat  

(banking), kartelat e kreditit, kartelat e debitit dhe kartelat e pagesave; shërbime te dhënjes 

së informacionit, sherbime këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha shërbimet e 

sipërpërmendura. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1625 

(220) 12/11/2021 

(731) Mastercard International Incorporated 

2000 Purchase Street Purchase, New York 

10577, US 

(591) E hirtë e mbylltë dhe e hirtë  

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje kompjuterike dhe softuer të shkarkueshëm për lehtësimin dhe 

administrimin e transaksioneve të pagesave, transaksioneve bankare dhe shërbimeve të 

pagesave me kartela;hardueri kompjuterik dhe softueri i shkarkueshëm për përpunimin dhe 

transmetimin elektronik të të dhënave të pagesës së faturave;hardueri kompjuterik dhe 

softueri i shkarkueshëm për shërbimet e disbursimit të parave të gatshme, shërbimet e 

makinerive automatike të arkëtimit (ATM), autentifikimin e transaksioneve, rrugëzimin 

(routing), shërbimet e autorizimit dhe shlyerjes, zbulimin dhe kontrollin e mashtrimit, 

shërbimet e rikuperimit dhe enkriptimit nga fatkeqësitë;aparate dhe instrumente 

telekomunikuese dhe elektrike, përkatësisht aparate për regjistrimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e të dhënave duke përfshirë zërin dhe imazhet;makina kontabiliteti;aparate për 

gjurmimin, menaxhimin dhe analizën e llogarive financiare nëpërmjet një rrjeti kompjuterik 

global;hardueri kompjuterik dhe softueri i shkarkueshëm, përkatësisht, për zhvillimin, 

mirëmbajtjen dhe përdorimin e rrjeteve kompjuterike lokale dhe të gjerë;sistemet për 

leximin e kartelave të memorike dhe sistemet për leximin e të dhënave në memorie, 

përkatësisht, memorie të qarqeve të integruara dhe memoriet e kartelave bankare;publikime 

elektronike të shkarkueshme;aparate printimi për sistemet e përpunimit të të dhënave dhe 

sistemet e transaksioneve financiare;koder dhe dekoder;modeme;hardueri kompjuterik dhe 

softueri i shkarkueshëm për lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike 

përmes rrjeteve pa tela, rrjeteve globale kompjuterike dhe/ose pajisjeve të 

telekomunikacionit mobile;harduer kompjuterik dhe softuer të shkarkueshëm për krijimin e 

çelësave të enkriptimit, certifikatave dixhitale dhe nënshkrimeve dixhitale;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për ruajtjen e sigurt të të dhënave dhe marrjen dhe 

transmetimin e informacionit konfidencial të klientit të përdorur nga individët, institucione 
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bankare dhe financiare;hardueri kompjuterik dhe softueri i shkarkueshëm që lehtëson 

identifikimin dhe autentifikimin e pajisjeve të komunikimit të afërt në terren (NFC) dhe 

pajisjeve të identifikimit të radio frekuencave (RFID);softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

që përbëhet nga një portofol dixhital për të pasur qasje në kuponët, vauçerët, kodet e 

vauçerëve dhe rabatit te shitësit me pakicë dhe për të marrë shpërblime lojaliteti ose 

shpërblime monetare;softuer kompjuterik i shkarkueshëm që përbëhet nga një portofol 

dixhital që u mundëson përdoruesve të qasen në informacionin e krahasimit të çmimeve, 

rishikimet e produkteve, lidhjet në faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve dhe 

informacionin e zbritjeve;aplikacion softuerik për përdorim në lidhje me terminalet e 

pagesave pa kontakt me qëllim që të lejojë tregtarët të pranojnë transaksione të tregtisë 

mobile pa kontakt, paraqitjen pa kontakt të kredencialeve të lojalitetit dhe pranimin pa 

kontakt të kuponëve, rabatëve, zbritjeve, vauçerëve dhe ofertave speciale;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për menaxhimin dhe verifikimin e transaksioneve të 

kriptomonedhave duke përdorur teknologjinë blockchain;softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për gjenerimin e çelësave kriptografikë për marrjen dhe shpenzimin e 

kriptovalutave;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim si portofol për 

kriptomonedhë;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për inventarin  dhe menaxhimin e 

zinxhirit të furnizimit në bazë të blokçejn teknologjisë;softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

për akses, lexim dhe gjurmimin e informacionit në fushën e transaksioneve financiare në 

blockchain;çipa të qarqeve të integruara për përdorim në telefona celularë dhe pajisje NFC 

dhe RFID;kartelat e koduara magnetike dhe kartelat që përmbajnë një çip të qarkut të 

integruar (''kartelat inteligjente'');kartelat e koduara të sigurisë;kartela të impregnuara me 

hologram (të koduara);kartela tarifore, kartela bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela 

çip, kartela me këste (instalment cards), karta me vlerë të ruajtur, karta elektronike të 

bartësit të të dhënave, kartela pagese;kartelat bankare, përkatësisht, kartelat bankare të 

koduara magnetikisht dhe kartelat bankare që përdorin memorie magnetike dhe memorie të 

qarkut të integruar;lexues kartelash pagese;lexuesit e kartelave me kod magnetik, lexuesit e 

kartelave të bartësve të të dhënave elektronike, njësitë e enkriptimit elektronik;harduer 

kompjuterik dhe softuer të shkarkueshëm për përdorim në shërbimet financiare, bankare  

dhe industritë e telekomunikacionit;softuer kompjuterik i shkarkueshëm, i dizajnuar për të 

mundësuar ndërveprim të kartelave inteligjente me terminalet dhe lexuesit;çipa 

kompjuterikë të ndërtruar (ngulitur) në telefona dhe pajisje të tjera komunikimi;pajisje 

telekomunikacioni;terminale për transaksione të pikave të shitjes dhe softuer kompjuterik 

për transmetimi, shfaqjen (paraqitjen) dhe ruajtjen e informacionit të transaksionit, 

identifikimit dhe informimit financiar për përdorim në shërbimet financiare, bankare dhe 

industrinë e telekomunikacionit;pajisje për identifikim të radiofrekuencave 

(transponderë);aparate elektronike të verifikimit për verifikimin e autentifikimit të kartelave 

të pagesës, kartelave bankare, kartelave të kreditit, kartelave të debitit dhe kartelave të 

pagesave;makina për shpërndarjen e parave të gatshme;pjesë dhe pajisje për të gjitha 

mallrat e lartpërmendura.  

35  Shërbime e këshillimi të biznesit; hetime të biznesit; agjenci të informacionit komercial; 

prezantimi i mallrave në media komunikimi për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të 

krahasimit të çmimeve; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

sherbime konsulence marketingu; shërbime  të hulumtimit të tregut; gjurmimi, analizimi, 

parashikimi dhe raportimi i sjelljes së blerësve të cilët janë bartës të kartelave; promovimi i 

shitjes së mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve me anë të shpërblimeve dhe stimujve të 
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krijuar në lidhje me përdorimin e kartelave të kreditit, debitit dhe pagesave; administrim i 

afarist  i programeve të besnikërisë dhe shpërblimeve; sherbime të ofrimit të ndihmës 

komerciale, industriale dhe për menaxhimin afarist të biznesit; sherbime të vlerësimet e 

afarizmit; shërbime këshilluese për menaxhim biznesi; përgatitja e pasqyrave të llogarive; 

sherbime të libërmbajtjes; sherbime hulumtimi të biznesit; marrëdhëniet me publikun; 

shërbimet e shitjes me pakicë të ofruara online ose nëpërmjet mjeteve të telekomunikacionit 

celular në lidhje me ofrimin e kartelave të kreditit, debitit dhe pagesave; menaxhimi i bazës 

së të dhënave kompjuterike; përpilimi i indekseve të informacionit duke përdorur 

teknologjinë blockchain; promovimi i koncerteve dhe ngjarjeve kulturore të të tjerëve; 

sherbime reklame për transport, udhëtime, hotele, akomodim, ushqim dhe vakte, sporte, 

argëtim dhe shëtitje; ofrimin e informacionit në lidhje me blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve on-line nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike; menaxhimi i të 

dhënave (dokumentacionit) financiare; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence 

lidhur me të gjitha shërbimet e sipërpërmendura.  

36  Ofrimi i konsulencës financiare; ofrimi i informacioneve financiare; sherbime 

sponsorizimi financiar; shërbime financiare, konkretisht, shërbime bankare, shërbime të 

kartelave të kreditit, shërbime të kartelave të debitit, shërbime të kartelave konsumuese,  

shërbime të kartelave me me këste, sherbime të kartelave me parapagim të cilat realizohen 

me kartela me vlerë, transaksione elektronike krediti dhe debiti, shërbime e pagesave dhe 

paraqitjes së faturave, disbursimi në para kesh, verifikimi i çeqeve, arkëtimi i çeqeve, 

aksesi i depozitave dhe shërbimet e makinerive të automatizuara, autorizimi dhe shlyerja e 

transaksioneve, rakordimi (reconciliation) i transaksioneve, administrimi i parave të 

gatshme, barazimi i fondeve të konsoliduara, përpunimi mosmarrëveshjeve të  

konsoliduara, shërbimet e lëvizjes së fondeve në fushën e kartelave të pagesave, shërbimet 

e përpunimit të pagesave elektronike, shërbimet e autentifikimit dhe verifikimit të 

transaksioneve të pagesave; shërbimet e transferimit elektronik të fondeve dhe këmbimit 

elektronik valutor; shërbimet e përpunimit të pagesave në kriptomonedhë; shërbime të 

këmbimit të kriptomonedhave që paraqesin teknologjinë blockchain; ofrimi i informacionit 

financiar në fushën e kriptomonedhës; shërbimet e vlerësimit financiar dhe të menaxhimit 

të rrezikut për të tjerët në fushën e kredisë konsumatore; shpërndarja e informacionit 

financiar nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; sherbime të analizave financiare dhe 

konsultime; shërbime të përpunimit të transaksioneve financiare nga mbajtësit e kartelave 

nëpërmjet (ATM) makinave; mirëmbajtja e të dhënave financiare; shërbime të kuletës 

elektronike me vlerë të ruajtur (deponuar); banking-u elektronik nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global; shërbimet e kliringut financiar; shërbimet në lidhje me prona të 

paluajtshme; vlerësimet e pasurive të paluajtshme; menaxhimi i investimeve në pasuri të 

paluajtshme; shërbime të investimeve në pasuri të paluajtshme; shërbimet e  

sigurimit të pasurive të paluajtshme; financimi i pasurive të paluajtshme; sherbime 

ndërmjetësimi në  pasuri të paluajtshme; vlerësime të pasurive të paluajtshme; shërbimet të 

agjencive imobiliare; evaluimi i patundëshmërisë; administrimi i pasurive të paluajtshme; 

administrimi i çështjeve financiare në lidhje me pasurinë e paluajtshme; sherbime për 

sigurimin e huave për pasuri të paluajtshme; shërbimet e financimit në lidhje me zhvillimin 

e pasurive të paluajtshme; shërbime të ndërmjetësimit financiar për arritjen e pasurisë së 

paluajtshme; investime kapitale në pasuri të paluajtshme; shërbimet e investimeve në pronë 

komerciale; shërbimet financiare në lidhje me blerjen e pronës; shërbimet financiare në 

lidhje me shitjen e pronës; dhënia me qira e pronës së paluajtshme; shërbimet e menaxhimit 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

63 

 

të pasurive në lidhje me transaksionet në prona të paluajtshme; vlerësimi i pasurisë; 

menaxhimi i portofolit të pronave; financimi i hipotekave dhe titullizimi (securitization) i 

aseteve; shërbime konsulence lidhur me opcionet e pagesave, bankat (banking), kartelat e 

kreditit, kartelat e debitit dhe kartelat e pagesave; shërbime të dhënjes së informacionit, 

sherbime këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha shërbimet e sipërpërmendura.  

38  Telekomunikacioni, sherbime të telekomunikacionit mobil; sherbime telekomunikimi të 

cilat bazohen në internet; sherbime transmetimi të të dhënave; sherbime transmetimi 

elektronik i të dhënave nëpërmejt të rrjetës globale për përpunim nga largësia, duke 

përfshirë dhe internetit; sherbime transmetimi, dhënja dhe paraqitja e informatave nga baza 

e të dhënave nga kompjuteri ose nëpërmjet internetit në lëminë e sherbimeve financiare; 

trasnmetimi i të dhënave duke perdorur sherbimet e procesimit elektronik të fofotografisë 

nëpërmejt të lidhjeve telefonike mobile; sherbime të postës elektronike, sherbime të 

dergimit dhe pranimit të porosive; sherbime të emitimit nëpërmjet televizionit, radios dhe 

internetit; sigurimi i qasjes, për shumë shfrytëzues, në rrjetën e mbrojtur kompjuterik të 

informacionit për shpërndarjen e vargut të informatave në fushën e sherbimeve financiare; 

sherbime që lidhen kartelat parapagimit për thirrje me telefon; sherbime të dhënjes së 

informatave, sherbime këshilldhënjeje dhe konsulence të cilat lidhen me të gjitha sherbimet 

e cekura më sipër.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe sherbime hulumtimi dhe projektime në 

lidhje me to; shërbimet të analizave industriale dhe hulumtuese; projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media 

fizike në elektronike; shërbime konsulence për harduer dhe softuer kompjuterik; programim 

kompjuterik; shërbime mbështetëse dhe këshilluese për menaxhimin e sistemeve 

kompjuterike, bazave të të dhënave dhe aplikacioneve; sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit dhe aplikacioneve të pashkarkueshme për menaxhimin, gjetjen, aktivizimin dhe 

revokimin e autentiufikimit dhe kredencialeve dixhitale të pajisjeve të komunikimit në 

terrene të afërta (NFC); projektimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e harduerit 

kompjuterik dhe aplikacioneve softverike për pajisjet dixhitale mobile; projektimi, 

zhvillimi, mirëmbajtja dhe përditësimi i programeve kompjuterike të shkarkueshme dhe 

aplikacioneve softverike për telefona mobilë dhe pajisje të tjera dixhitale që u mundëson 

përdoruesve të qasen në kupona, vauçerë, kodet e vauçërëve, rabat, informacionet për 

krahasimin e çmimeve, rishikimet e produkteve, lidhjet me faqet e internetit të shitjes me 

pakicë të të tjerëve, dhe informacionet për zbritjen; projektimi, zhvillimi, mirëmbajtja dhe 

përditësimi i programeve kompjuterike të shkarkueshme dhe softuerëve aplikativë që u 

mundësojnë përdoruesve të qasen në ofertat e promovimit të shitjeve dhe të marrin 

shpërblime monetare që mund të kreditohen në llogaritë e tyre nëpërmjet një sistemi të 

kthimit të parave; ofruesi i softuerit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për marrjen, 

transmetimin dhe shfaqjen e kuponëve, vauçerëve, kodeve të vauçerëve, ofertave speciale, 

rishikimeve e produkteve dhe  informacionit të produktit, informacionit për krahasimin e 

çmimeve, lidhjeve në faqet e internetit dhe marrjen dhe transmetimin e të dhënave për 

blerjen e mallrave dhe shërbimeve; ofrues i shërbimit të aplikacionit që përmban softuer për 

t'u ofruar konsumatorëve informacion në lidhje me zbritjet, vauçerët dhe ofertat speciale 

për mallrat dhe shërbimet e të tjerëve; shërbimet e ofruesit të shërbimeve të aplikacioneve 

në lidhje me softuerin e rrjeteve sociale; dizajn grafik për kompilimin e ueb faqeve të 

internetit; informacion në lidhje me harduerin ose softuerin kompjuterik të ofruar on-line 

nga një rrjet kompjuterik global ose nga Interneti; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 
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internetit; hostimi i faqeve të internetit të të tjerëve; krijimi i faqeve të internetit; projektimi, 

krijimi dhe mbajtja e faqeve të internetit të tregtarëve; projektimin, krijimin dhe hostimin e 

faqeve të internetit të pagesave të faturave; shërbime kompjuterike dhe të lidhura me 

internetin, përkatësisht, ofrimi i bazave elektronike të të dhënave on-line nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik global në fushën e vërtetimit dhe verifikimit të identitetit; enkriptimi i të 

dhënave dhe deshifrimi i informacionit financiar; shërbimet e vërtetimit të nënshkrimit 

digjital për vërtetimin e besueshmërisë së tjerëve, përkatësisht, enkriptimi i të dhënave dhe 

integriteti i të dhënave; sigurimin e të dhënave të tjera të koduara, të nënshkruara dhe të 

vërtetuara në mënyrë dixhitale për përdorim në lëshimin dhe vërtetimin e certifikatave 

dixhitale në fushën e vërtetimit të dokumenteve; verifikimi, vërtetimi, lëshimi, shpërndarja 

dhe menaxhimi i certifikatës dixhitale; shërbime konsulence teknike në fushat e 

programimit kompjuterik, rrjeteve kompjuterike financiare, përpunimit të të dhënave, 

kanalet e komunikimeve të sigurta, enkriptimit dhe deshifrimit të të dhënave dhe sigurisë së 

rrjeteve lokale; shpërndarja e informacionit nëpërmjet një rrjeti global kompjuterik në 

fushat e softuerit kompjuterik, harduerit kompjuterik, rrjeteve kompjuterike financiare dhe 

rrjeteve lokale; shërbimet e përpunimit dhe verifikimit të të dhënave; shërbimet e ruajtjes 

dhe ri-paraqitjes së të dhënave; shërbimet e informacionit të deponimit të të dhënave dhe 

profilit të klientit; dhënia me qira e kohës së aksesit në një bazë të dhënash kompjuterike; 

shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha shërbimet e 

sipërpërmendura. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1626 

(220) 12/11/2021 

(731) Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG 

Falckensteiner Str. 2 D-24159 Kiel, DE 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  MaK 

 

 
     

 

(511) 7  Makina për përdorim në lëvizjen detare; motorët e anijeve; vegla makinerish; 

motorë dhe motorë me djegie te brendshme (përveç për automjete tokësore); komponentët e 

lidhjes dhe transmisionit të makinerive (përveç për automjete tokësore); motorët dhe 

motorët me djegie te brendshme (përveç për automjete tokësore), në veçanti motorët me 

naftë dhe gaz për përdorime detare; gjeneratorë; komplete gjeneratorësh; pjesë, pajisje dhe 

komponentë përbërëse për të gjitha mallrat e lartpërmendura: të gjitha të lartpërmendurat në 

lidhje me sistemet e energjisë detare.  

12  Aparate për qarkullim (lëvizje) me ujë; barka, anije (anije detare) dhe anije të tjera 

ujore; pjesë të mallrave të lartpërmendura (të përfshira në këtë klasë).  

37  Shërbime riparimi për anije dhe motorë anijesh; riparimi, instalimi, mirëmbajtja, 

rindërtimi dhe servisimi i motorëve me djegie te brendshme dhe motorëve detarë, në 

veçanti motorëve me naftë dhe gaz për përdorime detare, pjesë makinerish që janë produkte 

shkritore për përdorime detare, komplete gjeneratorësh për përdorime detare, barka, anije 

dhe anije të tjera ujore dhe pjesë të mallrat e lartpërmendura.  
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(210) KS/M/ 2021/1627 

(220) 12/11/2021 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  BUONDI 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, ekstrakte kafeje, preparate dhe pije me bazë kafeje; kafe e ftohte; 

zëvendësuesit e kafesë, ekstraktet e zëvendësuesve të kafesë, preparatet dhe pije të bazuara 

në zëvendësuesit e kafesë; çikore; çaj, ekstrakte çaji, preparate dhe pije me bazë çaji; çaj i 

ftohte; preparate me bazë malti; kakao, preparate dhe pije me bazë kakao; çokollatë, 

produkte çokollate, preparate dhe pije me bazë çokollate; sheqer.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1628 

(220) 15/11/2021 

(731) Essi Shpk Llapushnik - Gllogoc, KS 

(591) e zezë 

 
 

(540)  NEVA CARAMEL 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të 

hortikultures, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, 

kozmetikës, prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, 

fishekzjareve, aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, 

kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, 

bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe 

stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 

mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve 

per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, 

mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në 

amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve 

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, 

bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, 

preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, 

mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, 

shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, pajisjeve për 

automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe rekuizitave për 

zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të 
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enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, 

mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë 

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të shitjes 

me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen 

pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1629 

(220) 15/11/2021 

(731)   Essi Shpk Llapushnik - Gllogoc, KS 

(591) e zeze, ari, e bardhe, kafe 
 

(540)   
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(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të 

hortikultures, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, 

kozmetikës, prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, 

fishekzjareve, aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, 

kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, 

bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe 

stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 

mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve 

per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, 

mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në 

amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve 

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, 

bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, 

preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, 

mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, 

shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, pajisjeve për 

automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe rekuizitave për 

zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të 

enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, 

mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë 

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të shitjes 

me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen 

pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

jegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë 
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dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të transaksioneve 

komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës; 

Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim 

kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, Sherbime të asistencës 

në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të 

mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1630 

(220) 15/11/2021 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Ora dhe artikuj për prodhuesit e orëve, gjegjësisht ora dore, rripa për orë dore,  

komponente për ora dhe artikuj dhe aksesorë për prodhuesit e orëve dhe orave dhe artikuj 

për prodhuesit e orave të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera, orë muri dhe instrumenta 

tjera kronometrike, kronometër, kronografe (orë muri dhe prodhuesit e orëve), byzylyk për 

orë, rripa për orë, numra (orë muri dhe   prodhuesit e orëve), kuti dhe kuti prezantimi për 

orët dhe prodhuesit e orëve dhe stolive, lëvizësit e orëve dhe pjesët për to; stoli; gurë të 

çmueshëm dhe gurë  gjysëm të çmueshëm; metale të çmuara dhe lidhjet e tyre; kunja 

kapëse (stoli).  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1631 

(220) 15/11/2021 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue East Hanover New 

Jersey 07936, US 

(591) Kaltër,bardhë dhe hiri 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   
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(511) 30  Produkte buke dhe pastiçerie, kraker (keksa të vogël të njelmët), biskota, biskota 

të vogla të ëmbla, zakinisht të rrumbullakta të sheshtatë freskëta për tu përtypur, vafer 

(biskotë e hollë e lehtë e ëmbël, e cila kryesisht hahet me akullore), vafëll biskota.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1632 

(220) 16/11/2021 

(300) 105268  20/10/2021  KG 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, Switzerland, 

CH 

(591) vjollce,bardhë, kafe,ari,  kremi dhe 

pembe.  

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të thata, të konservuara, të gatuara dhe të ziera; gjelatinë-pelte; gjem-

pekmez; marmelatë; gjalpë kakao; produktet e qumështit, përberësit e qumështit, ëmbëlsirat 

e qumështit dhe ëmbëlsirat e qumështit të ftohta, duke përfshirë kremrat [produktet e 

qumështit] jogurtin dhe produktet e kosit, duke përfshirë pijet me bazë kosi,  djath I bardhë 

(françez), gjizë, të gjitha të mveshura ose që përmbajnë çokollatë, aromë kaka oose 

çokolade; qumësht dhe produkte qumështi, qumësht pluhur, ëmbëlsira dhe preparate për 

përgatitjen e ëmbëlsirave të bëra nga produktet e qumështit, të gjitha të veshura ose që 

përmbajnë aromë çokollate, kakao ose çokollate; qumësht I tundur(milk shake), krem, krem 

pana, krem puding, pije të përbëra kryesisht nga qumësht, pije me bazë qumështi, kremra 

për pije, të gjitha që përmbajnë çokollate, aromë kakao ose çokollate; grimësira; 

zëvendësuesit e qumështit, duke përfshirë qumështin e bajames, qumështin e sojës, 

qumështin e orizit, qumështin e kokosit, qumështin e tërshërës, qumështin e kikirikut; kos 

dhe pije me bazë jogurti të bëra nga zëvendësuesit e qumështit; ëmbëlsirat e bëra nga 

zëvendësuesit e qumështit; pije të bëra nga zëvendësuesit e qumështit; ushqime me bazë 

patate, perime ose fruta; arra të pjekura, të thara, të kripura dhe me erëza; lyerje  nga frutat; 

lyrje me bazë arra.  

30  Kakao; cokollate; çaj; kafe; pije me kakao, pije me çokollatë, pije me bazë çokollate, 

pije me bazë çaji, pije me bazë kafeje dhe preparate për përgatitjen e këtyre pijeve; bukë 

dhe produkte buke; sheqer dhe ëmbëlsues; pastë; biskota; kek; embëlsira nga çokolata 

(brownies); ëmbëlsirë nga djathi (cheesecake); ëmbëlsira; vafle; vafera; produktet e 

ëmbëlsirave në veçanti ëmbëlsirat me sheqer dhe ëmbëlsirat me çokollatë; lyrje me 

çokollatë; salca me çokollatë; shurupe çokollate; shurupe aromatizuese; ëmbëlsira të ngrira 

dhe të ftohta; akullore; Deserte; deserte të ngrira; ëmbëlsira të ngrira; pastë e ngrirë; 

preparate të ngrira për pjekje; kos i ngrirë; ëmbëlsira të ftohta; produkte brumi; preparate të 

bëra nga drithërat; preparate për pjekje; drithëra për mëngjes; akullore; sherbeti; kone 

akulloreje; pudinga; mousses 

(ushqim i përgatitur i butë si pudingu që përfshin flluska ajri); produkte grimësirash në 

formën e kokoshkave(kupave) dhe patatinave të skuqura nga  misri; kokoshka; produkte 
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rostiçeri- grimësirash me bazë misri, orizi, elbi, thekra ose pasta; Produkte pa gluten  qe 

perfshihen ne në klasën 30. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1633 

(220) 16/11/2021 

(731) Monster Energy Company, 

a Delaware corporation, having a place of 

business at 1 Monster Way, Corona, 

California 92879, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  JUICED MONSTER 

 

 
     

 

(511) 32  Pije jo-alkoolike.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1634 

(731) HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. KG 

Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany, 

DE 

(591) E kuqe , e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syzet dhe pjesët e tyre; këllëf (mbajtëse) për syze; këllëfat e telefonit mobil; 

këllëfat e laptopëve; Orë inteligjente dhe Softuer; Aplikacione për mobil; gjurmues  te 

aktiviteteve që vishen; Lapsa elektronike; kufje telefoni për veshë; zilet e alarmit; Filma, 

Skedarë të imazheve të shkarkueshëm; Revista elektronike; Skedarë muzikorë të 

shkarkueshëm; Podcast; USB ueb çelësa; Kufje komunikimi; Mikrofona për pajisje 

komunikimi; Marrësit e të dhënave mobile; Aparate transmetimi optike dixhitale; Kuleta 

për ruajtjen e CD-ve; Notepad dixhital; Memorie elektronike; Etiketa me çipa RFID të 

integruar; Etiketat që mbajnë informacione të regjistruara ose të koduara në mënyrë 

magnetike; Etiketa me kode të lexueshme nga makina; Këllëfa për pajisjet e ruajtjes së 

muzikës; Kartë memorie; Kufje për lojëra të realitetit virtual; Këllëfa për lexues te librave 

elektronike; Altoparlantë inteligjentë;  MP4 players; Kufje; Kufje pa tel; Kufje brenda 

veshit; Kufje për telefona të mençur; Këllëfa për kufje; Kufje anuluese të zhurmës; Kufje 

pa tela për telefonat inteligjentë; Kufje telefonike; Kombinime kufjesh-mikrofoni; 

Altoparlantë; Kabinete për altoparlantë; Altoparlantë pa tel; Doket e altoparlantëve të 

lëvizshëm.  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat prej metaleve të çmueshme ose të 

veshura prej tyre (të përfshira në klasën 14); në veçanti Agate (stoli), amuletë (xhevahire), 

stolitë (stoli), zbukurim për unazat e çelësave, karfica (stoli), byzylykë (stoli), karfica 

(xhevahire), kaboshone, bizhuteri veshjesh; diamante, gurë të çmuar, fildish (bizhuteri), 
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varëse bizhuterish, stoli, gurë gjysmë të çmuar, qafore (stoli), zinxhirë (stoli), kapëse 

kravate, karfica kravate, vepra arti prej metali të çmuar, rruaza për të bërë stoli, stoli, 

manshete, medalje, vathë, perla (stoli), platin (metal), unaza (stoli), stoli zbukuruese, 

karfica zbukuruese, rrotulla stolish, stoli kapele, bizhuteri, karfica me shkop, kapëse për 

stoli, Unaza çelësash, unaza ndarëse nga metali i çmuar, varëse stolish, karfica për stoli, 

rrotulla për stoli, kuti për stoli, stoli për kapele dhe këpucë; stoli; orë dhe orë dore; kuti për 

stoli; kuti ore; orë alarmi; lidhje manshetash.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat e punuara prej këtyre materialeve (të përfshira në klasën 16); 

në veçanti tabela reklamash, letra paketimi, çanta [zarfe, thasë] për paketim, materiale 

paketim [mbushje kujdesi, mbushje], fotografi [të shtypura], libra shënimesh dhe broshura, 

planifikues tavoline, kalendarë, jastëkë ngjitës [artikuj zyreje], bllok shënimesh, 

organizatorë personal, faqeshënjues, kapëse letre, dyshekë tavoline, etiketa dhe ngjitëse; 

materiale të shtypura, materiale për libërlidhje; fotografi [të shtypura]; artikuj shkrimi, 

stilolapsa me maje top, stilografë dhe lapsa; pajisjet e zyrës, përveç mobiljeve; mprehës 

lapsash, elektrike ose jo elektrike; vizore vizatimi, shpuese [pajisje për zyre], shlyese gome, 

jastëkë për vula, jastëkë [artikuj zyre]; thasë [zarfe, thasë] prej letre ose plastike, për 

paketim; material paketimi [mbushje kujdesi, mbushje] prej letre ose kartoni; letër 

paketimi; kontejnerë letre ose kartoni për paketim; kapëse parash; ngjitëse; Qese plastike 

për mbështjelljen e rrobave  

18  Lëkurë dhe  imitime të lëkurës, dhe produktet e bëra nga këto materiale (të përfshira në 

klasën 18), në veçanti  Çanta të shkurtra, Kuleta, këllëf, prej lëkure, për artikuj shkrimi, 

Çanta, Kuleta për kartela [artikuj lëkure], Çanta rrobash për udhëtime, çantë makiazhi, të pa 

pajisura, këllëf për karte krediti [portofol], çanta tualeti, çanta kozmetike që shiten bosh, 

rripa ( lëkure-), Komplete udhëtimi, Çanta çelësash, çanta beli, çanta [zarfe, thasë] prej 

lëkure, për paketim; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çanta; çanta shpine; aksesorë udhëtimi; 

çadra dhe çadra dielli; Mbulësë lëkurash (leshëra); Batanije leshi; Lëkura e kafshëve; 

Doreza të çantave bartëse dhe doreza për ombrellë; Çanta për palestër; çanta; Bagazhe, 

kuleta dhe transportues të tjerë; Veshje për kafshë; Kollarë, zinxhirë dhe parzmore për 

kafshët; Takëme shalimi.  

25  Rroba për burra, gra dhe fëmijë; çorapë; kapelë, ndërresa të brendshme; ndërresa nate 

(veshje); ndërresa noti; rroba banjoje; rripa; shallat; aksesorët, në veçanti shami të kokës, 

shamitë e qafës, shalla, shami fustanash; kravata; doreza (veshje); këpucë; rripa prej lekure.  

35  Menaxhim biznesi, konsulencë shitjesh; Shërbime e shtijes me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me veshjet, mbathjet, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syzet, aksesorët e 

modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkte prej lëkure, në veçanti Çanta të 

shkurtra, Kuleta, këllëf, prej lëkure, për artikuj shkrimi, Çanta, Kuleta për kartela [artikuj 

lëkure], Çanta rrobash për udhëtime, çantë makiazhi, të pa pajisura, këllëf për karte krediti 

[portofol], çanta tualeti, çanta kozmetike që shiten bosh, rripa ( lëkure-), Komplete 

udhëtimi, Çanta çelësash, çanta beli, çanta [zarfe, thasë] prej lëkure, për paketim; bagazhe 

dhe çanta udhëtimi; çanta; çanta shpine; aksesorë udhëtimi; çadra dhe çadra dielli; Mbulesë 

lëkurash (leshëra); Batanije leshi; Lëkura e kafshëve; Doreza të çantave bartëse dhe doreza 

për ombrellë; Çanta për palestër; çanta; Bagazhe, kuleta dhe bartës tjerë dhe çanta, çarçafë 

shtrati, materiale tekstili shtëpiake, artikuj shtëpiak, në veçanti kontejner te amvisërisë, 

tekstil i amvisërisë, çarçafë të amvisërisë, vegla shtëpiake dhe aroma shtëpiake, komplete 

për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe dekantime vere, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj 

sportive dhe artikuj për pirjen duhan;  
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Shërbime të marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e tregut; Reklamim; Promovimi i 

shitjes; Dhënie me qira e hapësirës reklamuese; Shpërndarja e mallrave dhe materialit 

reklamues për qëllime reklamimi, përfshirë përmes mediave elektronike dhe përmes 

internetit; prezantimi i produkteve, në veçanti veshjet e dyqaneve dhe vitrinave; Organizimi 

i Ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Promovimi i marrëdhënieve të 

biznesit duke siguruar kontakte tregtare dhe biznesi; Informacione komerciale dhe këshilla 

për konsumatorët [dyqan këshillimi për konsumatorët]; Konsulencë dhe administrim 

biznesi; Konsulencë për organizimin e biznesit; Konsulencë profesionale për biznes; 

Konsulencë për modën (biznes); organizimi i sfilatave të modës për qëllime komerciale, 

industriale dhe reklamuese; 

Menaxhimi i dyqaneve me pakicë në lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët 

e murit dhe orët, syzet, aksesorët e modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkete 

prej lëkure, në veçanti Çanta të shkurtra, Kuleta, këllëf, prej lëkure, për artikuj shkrimi, 

Çanta, Kuleta për kartela [artikuj lëkure], Çanta rrobash për udhëtime, çantë makiazhi, të pa 

pajisura, këllëf për karte krediti [portofol], çanta tualeti, çanta kozmetike që shiten bosh, 

rripa ( lëkure-), Komplete udhëtimi, Çanta çelësash, çanta beli, çanta [zarfe, thasë] prej 

lëkure, për paketim; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çanta; çanta shpine; aksesorë udhëtimi; 

çadra dhe çadra dielli; Mbulesë lëkurash (leshëra); Batanije leshi; Lëkura e kafshëve; 

Doreza të çantave bartëse dhe doreza për ombrellë; Çanta për palestër; çanta; Bagazhe, 

kuleta dhe bartës tjerë dhe çanta, çarçafë shtrati, materiale tekstili shtëpiake, artikuj 

shtëpiak, në veçanti kontejner te amvisërisë, tekstil i amvisërisë, çarçafë të amvisërisë, 

vegla shtëpiake dhe aroma shtëpiake, komplete për lustrim këpucësh, hapëse vere dhe 

dekantime vere, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj sportive dhe artikuj për pirjen duhan;  

Shërbime te shitjes me shumicë dhe pakicë online dhe shërbime të porositjes online në 

lidhje me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, syze, pajisje mode, 

kozmetikë dhe parfumeri, produkte prej lëkure, në veçanti Çanta të shkurtra, Kuleta, këllëf, 

prej lëkure, për artikuj shkrimi, Çanta, Kuleta për kartela [artikuj lëkure], Çanta rrobash për 

udhëtime, çantë makiazhi, të pa pajisura, këllëf për karte krediti [portofol], çanta tualeti, 

çanta kozmetike që shiten bosh, rripa ( lëkure-), Komplete udhëtimi, Çanta çelësash, çanta 

beli, çanta [zarfe, thasë] prej lëkure, për paketim; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çanta; çanta 

shpine; aksesorë udhëtimi; çadra dhe çadra dielli; Mbulesë lëkurash (leshëra); Batanije 

leshi; Lëkura e kafshëve; Doreza të çantave bartëse dhe doreza për ombrellë; Çanta për 

palestër; çanta; Bagazhe, kuleta dhe bartës tjerë dhe çanta, çarçafë shtrati, materiale tekstili 

shtëpiake, artikuj shtëpiak, në veçanti kontejner te amvisërisë, tekstil i amvisërisë, çarçafë 

të amvisërisë, vegla shtëpiake dhe aroma shtëpiake, komplete për lustrim këpucësh, hapëse 

vere dhe dekantime vere, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj sportive dhe artikuj për pirjen 

duhan;  

Shërbime të porosisë me postë dhe shërbime të porosisë së kompjuterizuar onlie në lidhje 

me veshjet, këpucët, mbulesat e kokës dhe orët dhe orët, syze, pajisje mode, kozmetikë dhe 

parfumeri, artikuj prej lëkure, në veçanti Çanta të shkurtra, Kuleta, këllëf, prej lëkure, për 

artikuj shkrimi, Çanta, Kuleta për kartela [artikuj lëkure], Çanta rrobash për udhëtime, 

çantë makiazhi, të pa pajisura, këllëf për karte krediti [portofol], çanta tualeti, çanta 

kozmetike që shiten bosh, rripa ( lëkure-), Komplete udhëtimi, Çanta çelësash, çanta beli, 

çanta [zarfe, thasë] prej lëkure, për paketim; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çanta; çanta 

shpine; aksesorë udhëtimi; çadra dhe çadra dielli; Mbulesë lëkurash (leshëra); Batanije 

leshi; Lëkura e kafshëve; Doreza të çantave bartëse dhe doreza për ombrellë; Çanta për 
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palestër; çanta; Bagazhe, kuleta dhe bartës tjerë dhe çanta, çarçafë shtrati, materiale tekstili 

shtëpiake, artikuj shtëpiak, në veçanti kontejner te amvisërisë, tekstil i amvisërisë, çarçafë 

të amvisërisë, vegla shtëpiake dhe aroma shtëpiake, komplete për lustrim këpucësh, hapëse 

vere dhe dekantime vere, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj sportive dhe artikuj për pirjen 

duhan;  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1635 

(220) 16/11/2021 

(731) KOMOT SHPK rr. Lubizhda pn, 

20000 Prizren Republika e Kosovës, KS 

(591) E kaltër e mbyllët, e kaltër, e bardhë, e 

kuqe. 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve  

infektive; anti-infektivët; antiviralët  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1636 

(220) 16/11/2021 

(731) TÜRK DEMİR DÖKÜM 

FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 

Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No: 1/ 4 

34758 Ataşehir İstanbul TÜRKİYE, TR 

(591) Kaltër, bardhë dhe zezë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe pajisjet matëse duke përfshirë ato për qëllime shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime 

mjekësore, barometra, ampermetra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore, teleskopë, periskopë, busullë drejtimi, tregues shpejtësie, aparate laboratorike, 

mikroskopë, zmadhues, fotografë, dylbi, furra dhe furra për eksperimente laboratorike. 

Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve, kamerat, 
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kamerat fotografike, aparatet televizive, videoregjistruesit, riprodhuesit dhe regjistruesit CD 

dhe DVD, MP3 player, kompjuterët, kompjuterët si desktop, kompjuterët tabletë, pajisjet 

teknologjike si akcesorë  (orë inteligjente, shirita dore, pajisje të montuara në kokë) 

mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e zërit 

ose imazheve, pajisje periferike kompjuterike, telefona celularë, kapakë për telefonat 

celularë, aparate telefonike, printera kompjuteri, skanerë [pajisje për përpunimin e të 

dhënave], fotokopjues. Bartës të të dhënave magnetike dhe optike dhe programe 

kompjuterike dhe programe të regjistruara në to, botime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistruara, karta magnetike dhe optike të koduara, filma, seri televizive dhe video klipe 

muzikore të regjistruara në media magnetike, optike dhe elektronike. Antena, antena 

satelitore, amplifikatorë për antena, pjesë të mallit të lartpërmendur. Dispenzues biletash, 

makineri automatike tregtimi (ATM). Komponentët elektronikë të përdorur në pjesët 

elektronike të makinave dhe aparateve, gjysmëpërçuesit, qarqet elektronike, qarqet e 

integruara, çipat [qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronikë], kokat magnetike 

për aparatet elektronike, bravat elektronike, fotocelat, aparatet e telekomandimit për hapja 

dhe mbyllja e dyerve, sensorë optikë. Njehsorë dhe tregues sasior për matjen e sasisë së 

konsumit, çelsat automatike të kohës. Veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe 

zjarri, jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje shpëtimtare. Syze, syze dielli, thjerrëza optike 

dhe kuti, kontejnerë, pjesë dhe përbërës të tyre. Aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, 

transformimin, akumulimin ose kontrollin e energjisë elektrike, priza elektrike, kuti 

bashkimi [energji elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakëll ndriçimi, kabllot 

e baterive, pllakat e qarkut elektrik, rezistenca elektrike, prizat elektrike, transformatorët 

[energjia elektrike ], adaptorë elektrikë, karikues baterish, zile elektrike të dyerve, kabllo 

elektrike dhe elektronike, bateri, akumulatorë elektrikë, panele diellore për prodhimin e 

energjisë elektrike. Alarme dhe alarme kundër vjedhjes, përveç për automjete, kambana 

elektrike. Aparatet dhe instrumentet sinjalizuese, shenjat ndriçuese ose mekanike për 

përdorim në trafik. Aparatet e fikjes së zjarrit, makinat e zjarrit, zorrët e zjarrit dhe grykat e 

zorrës së zjarrit. Aparatet e radarit, hidrolokatorët, aparatet dhe instrumentet e shikimit të 

natës. Magnet dekorativ. Metronomët.  

11  Instalime ndriçimi; dritat per automjete dhe ambientet e brendshme-jashte. Instalimet e 

ngrohjes që përdorin lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazit ose energji elektrike, 

kaldaja për ngrohje qendrore, kaldaja për instalimet e ngrohjes, radiatorë [ngrohje], 

shkëmbyes nxehtësie, jo pjesë makinash, soba, soba kuzhine, kolektorë termikë diellorë 

[ngrohje]. Gjeneratorë me avull, gaz dhe mjegull, kaldaja me avull, përveç pjesëve të 

makinave, gjeneratorë acetileni, gjeneratorë oksigjeni, gjeneratorë të azotit. Instalime për 

ajër të kondicionuar dhe ventilim. Instalimet e ftohjes dhe ngrirësit. Pajisje elektrike dhe me 

gaz, instalime dhe aparate për gatim, tharje dhe zierje: furrë shporeti, tenxhere elektrike për 

gatim, ngrohës elektrikë të ujit, grill, tharëse elektrike për lavanderi; tharëse flokësh; aparat 

për tharjen e duarve. Instalime sanitare, çezmat [rubinetat], instalimet e dusheve, tualetet 

[dollapët e ujit], kabinat e dushit dhe banjës, vaskat, ulëset e tualetit, lavamanet, lavamanet 

si [pjesë të instalimeve sanitare], pjesë rrotulluese për rubinetat e ujit, mbushjet (rubinetat 

valvulat). Aparate për zbutjen e ujit; aparate për pastrimin e ujit; instalime për pastrimin e 

ujit; instalimet e pastrimit të ujërave të zeza. Ngrohëse elektrike për shtretër dhe batanije 

elektrike, jo për përdorim mjekësor; ngrohës elektrik për jastëk; ngrohës këmbësh elektrike 

ose jo elektrike; shishe me ujë të nxehtë, çorape me ngrohje elektrike. Filtra për akuariume 

dhe aparate për filtrim akuariumi. Instalime të tipit industrial për gatim, tharje dhe ftohje. 
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Pasterizues dhe sterilizues.  

37  Shërbime ndërtimi, marrja me qira e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit. Shërbimet e 

pastrimit të ndërtesave (të brendshme dhe të jashtme), hapësirave publike, ambienteve 

industriale; shërbimet e dezinfektimit, të asgjësimit të parazitëve, përveç bujqësisë, marrja 

me qira e makinerive dhe pajisjeve të pastrimit. Servisi i automjeteve për automjete 

tokësore, mirëmbajtje, riparim dhe mbushje të automjeteve tokësore. Stacione servisi 

automjetesh për mjete detare, mirëmbajtje, riparim dhe furnizim me karburant të mjeteve 

detare. Riparimi dhe mirëmbajtja e mjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe restaurim 

mobiljesh. Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i instalimeve të ngrohjes, ftohjes dhe 

sanitare. Pastrimi, kujdesi dhe riparimi i veshjeve. Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i 

makinerive dhe pajisjeve industriale, makinerive dhe pajisjeve të zyrës, aparateve të 

komunikimit, pajisjeve elektrike dhe elektronike. Riparimi dhe mirëmbajtja e ashensorëve. 

Riparimi i orës dhe orës. Shërbimet minerare dhe nxjerrja e minierave. Riparimi i 

këpucëve, çantave dhe rripave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1637 

(220) 17/11/2021 

(731) AgorA Food & Coffe SH.P.K. 

Rr.Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 Lam 17 

Nr.13 Prishtina, KS 

(591) ngjyra e kuqe, ngjyra e verdhë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish; ekstrakte të mishit; hamburger; pemë dhe perime të konzervuara, të thara 

dhe të ziera; proshutë; djathë; pomfrit; qips patatesh; patate të fërguara; qumsht; ajkë 

qumshti e rrahur (milkshake); turshi; tranguj ne turshi; qepë; supa; vezë.  

30  Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë, sandviqa pule; salcë për sallata; 

bukë; shkopinj buke, tul buke të freskët sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura 

për konsum në objekte apo jashta objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi 

(cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao 

dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, kripë, uthull, salca, erëza, oriz.  

43  Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi i picave dhe sanduiqëve , ushqime tjera dhe 

pije për konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për 

të cilat ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1638 

(220) 17/11/2021 

(731) AgorA Food & Coffe SH.P.K. 

Rr.Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 Lam 17 

Nr.13 Prishtina, Republika e Kosoves, KS 
 

(540)  AGORA 
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(511) 29  Mish; ekstrakte të mishit; hamburger; pemë dhe perime të konzervuara, të thara 

dhe të ziera; proshutë; djathë; pomfrit; qips patatesh; patate të fërguara; qumsht; ajkë 

qumshti e rrahur (milkshake); turshi; tranguj ne turshi; qepë; supa; vezë.  

30  Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë, sandviqa pule; salcë për sallata; 

bukë; shkopinj buke, tul buke të freskët sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura 

për konsum në objekte apo jashta objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi 

(cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao 

dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, kripë, uthull, salca, erëza, oriz.  

43  Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi i picave dhe sanduiqëve , ushqime tjera dhe 

pije për konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për 

të cilat ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1639 

(220) 17/11/2021 

(731) Edona Haliti & Fidan Hallaqi 

Electric Mobility LLC Ismail Dumoshi 30, 

10000 Prishtinë,, KS 

(526) TAXI 

(591)  E gjelbert, E bruzte, E verdhe  

E kalter e erret 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Përfshin kryesisht shërbime për transportin e njerëzve kafshëve ose mallrave nga 

një vend në tjetrin me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacioni dhe shërbimet që lidhen 

domosdoshmërisht me nje transport te tille, si dhe ruajtjen e mallrave ne çdo lloj objekti 

magazinimi, magazina ose lloje te tjera ndertesash per ruajtjen ose ruajtjen e tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1640 

(220) 17/11/2021 

(731) Kosovo Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(591) Bardhe: #ffffff 

Portokallt 1: #e94e1b 

Portokallt 2: #f39200 

Verdhe: #ffe800 

Vjollce 1: #662483 

Vjollce 2: #72348b 

(740)   

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 
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45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1641 

(220) 17/11/2021 

(731) Kosovo Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(591) Bardhe: #ffffff 

Portokallt 1: #e94e1b 

Portokallt 2: #f39200 

Verdhe: #ffe800 

Vjollce 1: #662483 

(740)  Feride Rushiti Drejtore Ekzekutive e 

KRCT  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1642 

(220) 17/11/2021 

(731) Kosovo Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(591) Bardhe: #ffffff 

Portokallt 1: #e94e1b 

Portokallt 2: #f39200 

Verdhe: #ffe800  

Vjollce 1:#662483 

Vjollce 2:#72348b 

(740)  Feride Rushiti  

Drejtore Ekzekutive e KRCT  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 
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individëve;shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1643 

(220) 17/11/2021 

(731) Kosovo Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(591) Bardhe: #ffffff 

Portokallt 1: #e94e1b 

Portokallt 2: #f39200 

Verdhe: #ffe800 

Vjollce 1: #662483 

Vjollce 2: #72348b 

(740)  Feride Rushiti Drejtore Ekzekutive e 

KRCT  

 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1644 

(220) 17/11/2021 

(731) Kosovo Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(591) Bardhe: #ffffff 

Portokallt 1: #e94e1b 

Portokallt 2: #f39200 

Verdhe: #ffe800 

Vjollce 1: #662483 

(740)  Feride Rushiti Drejtore Ekzekutive e 

KRCT  

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 
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45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1645 

(220) 17/11/2021 

(731) Kosovo Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(591) Bardhe: #ffffff 

Portokallt 1: #e94e1b 

Portokallt 2: #f39200 

Verdhe: #ffe800 

Vjollce 1: #662483 

Vjollce 2: #72348b 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1646 

(220) 17/11/2021 

(731) Kosovo Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(591) Bardhe: #ffffff 

Portokallt 1: #e94e1b 

Portokallt 2: #f39200 

Verdhe: #ffe800 

Vjollce 1: #662483 

Vjollce 2: #72348b 

 

(740)  Feride Rushiti Drejtore Ekzekutive e 

KRCT  

 

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1647 

(220) 17/11/2021 

(731) Kosova Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(591) Bardhe: #ffffff 

Portokallt 1: #e94e1b 

Portokallt 2: #f39200 

Verdhe: #ffe800 

Vjollce 1: #662483 

(740)  Feride Rushiti Drejtore Ekzekutive e 

KRCT  

 

 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1648 

(220) 17/11/2021 

(731) Kosovo Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(591) Bardhe: #ffffff 

Portokallt 1: #e94e1b 

Portokallt 2: #f39200 

Verdhe: #ffe800 

 

(740)  Feride Rushiti Drejtore Ekzekutive e 

KRCT  

 

 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

81 

 

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1649 

(220) 17/11/2021 

(731) Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 1-1, Doshomachi, 4-Chome, 

Chuo-Ku, Osaka,  540-8645, JP 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaucetike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1650 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K 

Pestovë, p.n, Vushtrri, 42000, Republika e 

Kosoves, KS 

(591)  E gjelbërt, E kuqe, E bardhë, E 

verdhë    

(740)  Fisnik Sogojeva “Avokat Fisnik 

Sogojeva B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, 

Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(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; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 
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djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1651 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, Republika e Kosoves    , 

KS 

(591)  E kuqe, E bardhë, E verdhë,    

(740)  Fisnik Sogojeva “Avokat Fisnik 

Sogojeva B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, 

Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(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; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1652 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, Republika e Kosoves, KS 

(591) E gjelbër, e kuqe, e bardhë, e verdhë,  

(740)  Fisnik Sogojeva “Avokat Fisnik 

Sogojeva B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, 

Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 

(540)   
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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; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30   Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te 

djegës, me mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, 

baharatly, me djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, 

brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, 

mustarda, uthulla, salcat (melmesat); erëzat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1653 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K  Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, Republika e Kosoves, KS 

(591) Vjollcë, e kuqe, ebardhë, e verdhë 

(740)  Fisnik Sogojeva “Avokat Fisnik 

Sogojeva B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, 

Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(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; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 
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ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1654 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, Republika e Kosoves, KS 

(526)  

(591) E gjelbër, E bardhë, E kuqe, E verdhë,    

(740)  Fisnik Sogojeva “Avokat Fisnik 

Sogojeva B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, 

Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(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; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat.  
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(210) KS/M/ 2021/1655 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, Republika e Kosoves, KS 

(591) E kuqe, E bardhë, E gjelbërt, E verdh  

(740)  Fisnik Sogojeva  

“Avokat Fisnik Sogojeva B.I” Rr."Rexhep 

Luci" Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, 

Prishtinë 

 
 

(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; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1656 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, Republika e Kosoves, KS 

(591) E zezë, e kuqe, e bardhë, e verdhë, e 

kaftë 

(740)  Fisnik Sogojeva “Avokat Fisnik 

Sogojeva B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, 

Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

86 

 

 

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

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1657 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K 

Pestovë, p.n, Vushtrri, 42000, Republika e 

Kosoves, KS 

(591) E verdhë, e kaltër, e kuqe, e bardhë    

(740)  Fisnik Sogojeva “Avokat Fisnik 

Sogojeva B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, 

Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(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; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat.  
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(210) KS/M/ 2021/1658 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K 

Pestovë, p.n, Vushtrri, 42000, Republika e 

Kosoves, KS 

(591) E kaftë, e verdhë, e kuqe, e bardhë,    

(740)  Fisnik Sogojeva “Avokat Fisnik 

Sogojeva B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, 

Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(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;prodhime patatesh;brume 

patatesh;patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje;kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur;xhelatinat, reçelet, kompostot;vezët, qumështi dhe produktet e 

tij;vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1659 

(220) 18/11/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, KS 

(591) E verdhë, e kuqe, e bardhë, e zezë,    

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   
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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; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1660 

(220) 18/11/2021 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska, HR 

(591) E kaltër, e kaltë e ndritëshme, e kaltër 

e errët, e kuqe 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Prodhime  parfumerie,  prodhime kozmetike, prodhime tualeti  

5  Barna për përdorim e njerëzor; barna; suplemente ushqimore dhe preparate dietike; 

suplemente dietike  ushqimore; prodhime dietetike ushqimore për përdorime mjekësore; 
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prodhime dietike për pacientë; produkte dietike për përdorime mjekësore; preparate 

farmaceutike për përdorim njerëzor; prodhime farmaceutike - kimike-; preparate 

farmaceutike; preparate mjekësore  tualeti; preparate mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1661 

(220) 18/11/2021 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska, HR 

(591) E kaltër, e kaltër e ndritshme,  

e kaltër e errët, e kuqe, e bardhë, vjollcë, 

bezhë, rozë e ndritshme  

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Prodhime  parfumerie,  prodhime kozmetike, prodhime tualeti  

5  Barna për përdorim e njerëzor; barna; suplemente ushqimore dhe preparate dietike; 

suplemente dietike  ushqimore; prodhime dietetike ushqimore për përdorime mjekësore; 

prodhime dietike për pacientë; produkte dietike për përdorime mjekësore; preparate 

farmaceutike për përdorim njerëzor; prodhime farmaceutike - kimike-; preparate 

farmaceutike; preparate mjekësore  tualeti; preparate mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1662 

(220) 18/11/2021 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  100% JADRANSKO MORE 

 

 
     

 

(511) 3  Prodhime  parfumerie,  prodhime kozmetike, prodhime tualeti  

5  Barna për përdorim e njerëzor; barna; suplemente ushqimore dhe preparate dietike; 

suplemente dietike  ushqimore; prodhime dietetike ushqimore për përdorime mjekësore; 

prodhime dietike për pacientë; produkte dietike për përdorime mjekësore; preparate 

farmaceutike për përdorim njerëzor; prodhime farmaceutike - kimike-; preparate 

farmaceutike; preparate mjekësore  tualeti; preparate mjekësore 
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(210) KS/M/ 2021/1663 

(220) 18/11/2021 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  100% PURE ADRIATIC SEA 

 

 
     

 

(511) 3  Prodhime  parfumerie,  prodhime kozmetike, prodhime tualeti  

5  Barna për përdorim e njerëzor; barna; suplemente ushqimore dhe preparate dietike; 

suplemente dietike  ushqimore; prodhime dietetike ushqimore për përdorime mjekësore; 

prodhime dietike për pacientë; produkte dietike për përdorime mjekësore; preparate 

farmaceutike për përdorim njerëzor; prodhime farmaceutike - kimike-; preparate 

farmaceutike; preparate mjekësore  tualeti; preparate mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1664 

(220) 18/11/2021 

(731) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. 

Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska, HR 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Prodhime  parfumerie,  prodhime kozmetike, prodhime tualeti  

5  Barna për përdorim e njerëzor; barna; suplemente ushqimore dhe preparate dietike; 

suplemente dietike  ushqimore; prodhime dietetike ushqimore për përdorime mjekësore; 

prodhime dietike për pacientë; produkte dietike për përdorime mjekësore; preparate 

farmaceutike për përdorim njerëzor; prodhime farmaceutike - kimike-; preparate 

farmaceutike; preparate mjekësore  tualeti; preparate mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1665 

(220) 18/11/2021 

(731) LABORATORIOS ORDESA, S.L.   

c. Coso Alto, 21 22002 HUESCA 

(HUESCA) , SPAIN, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  BLEVIT 

 

 
     

 

(511) 5  Substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat, 

suplemente vitaminash dhe minerale, suplemente ushqimore, suplemente dietike, 
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suplemente ushqimore, preparate sanitare për qëllime mjekësore, infuzione  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1666 

(220) 18/11/2021 

(731) LABORATORIOS ORDESA, S.L.   

c. Coso Alto, 21 22002 HUESCA 

(HUESCA) , SPAIN, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  BLEMIL 

 

 
     

 

(511) 5  Substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat, 

suplemente ushqimore minerale, suplemente ushqimore vitaminash, suplemente dietike, 

suplemente ushqimore, preparate nutraceutike për qëllime terapeutike ose mjekësore, 

materiale për lidhje, formula për foshnjat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1667 

(220) 18/11/2021 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate toaleti; paste dhëmbësh; produkte 

parfumerike, vajëra esencial, preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavenderi; preparate pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapun jo-mjekësor; 

kozmetikë jo-mjekësore, losione për flokë jo-mjekësore; shkëlqyes të këpucëve, krema dhe 

dyll; dyll për rrobaqepës; dyll për këpucëtar; dyll për lëkurë; dyll (depilues); dyll për 

lavenderi; dyll për parket të dyshemeve; shampon; çantë kozmetike; preparate për depilim; 

preparate për heqjen e grimit; deodorant për përdorim nga njerzit apo kafshët; buzëkuq, 

lapsa për përdorim në kozmetikë; sprej për flokë dhe llak për thonj; preparate për heqjen e 

llakut; faculeta që përmbajnë losione kozmetike; faculeta që përmbajnë detergjent për 

pastrim; losione për përdorim pas rrojës; losione për qëllime kozmetike; preparate për grim; 

krema për  qëllime kozmetike; pastrues njollash; qese për materiale të parfumosura; 

preparate per kujdesin ndaj thonjëve; preparate zbardhuese (dekoloruese) për qëllime 

kozmetike; ekstrakte të luleve (parfume); temjan; dru I aromatizuar; transfere dekoruese për 

qëllime kozmetike, qerpikë dhe thonj falso; gurë shtuf (pumice); aromatizues nga lule të 

thara dhe erëza; preparate kozmetike për qëllim dobësimi; preparate kozmetike për larje; 

preparate për valëzim të flokëve; preparate për larje; artikuj toaleti; preparate për larjen e 

gojës jo për qëllime medicinale; kripë për larje; jo për qëllime medicinale; vajëra për 
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përdorim higjenik; preparate për rrezitje në diell (kozmetike); kolonjë; sapunë deodorant; 

pudër talk për përdorim në tualet; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyrëra për qëllime 

kozmetike; gërryes; preparate për rrojë; kemikale për ndriçimin e ngjyrave për qëllim të 

mirëmbajtjes shtëpiake (lavenderi); shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; maska 

bukurie; dyll për mustaqe; ngjyrë të kaltër që përdoret për ngjyrosje në lavenderi; ngjyra të 

flokëve; kozmetikë për vetulla; shkumës për pastrim; shampon për kafshë shtepiake; 

kozmetikë për kafshë; krema kozmetik; torte nga sapuni; sapunë që përdoret kundër 

djersitjes së këmbëve; detergjentë tjerë jo për përdorim në operimet e prodhimit dhe jo për 

qëllime medicinale; niseshte që përdoret në lavenderi; qumësht pastrues për përdorim 

tualeti; ujë javelle, preparate për pastrim me tharje; ujë I aromatizuar; parfume; preparate 

kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike për kujdes ndaj lëkurës; pudër për grim; ngjitës 

për ngjitjen e flokëve falso; materiale zbutës të materialeve për përdorim në lavenderi; 

ngjyrosës kozmetik; preparate për heqjen e ngjyrave; ujë tualeti  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, matëse, fotografike, kinematografike, optike, 

peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente për për 

shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate dhe instrumente  për dhënien, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale 

regjistrimi; mekanizma për aparatët me kundër-operim; regjistrat e parave kesh, makinat 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e 

përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet anti-shkëlqim; syze dielli; lentet optike; 

zinxhirët e syzeve; lente (thjerrëza); lidhëse për syze; syze (optike); syze; mbajtëse të 

syzeve; korniza të syzeve dhe syzeve të diellit; syze dielli; mbajtëse të thjerrëzave/lenteve; 

mbathje për këmbë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje antiplumb; 

veshje per shpetim; doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat magnetike 

të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; agjenda elektronike; aparate telefonike; peshore matëse; kompas drejtues; makina 

llogaritëse; helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografe (aparatet për regjistrimin e kohës); 

lugë matese; pedometër; kompakt disqe (memorie vetëm për lexim); pasqyra (optike); 

dylbi; treguesit e temperaturës; softuerë për lojëra; kaseta me lojtarë; lexues te barkodeve; 

fanarë sinjalizues, magjik dhe optik;  syze zmadhuese (optikë); makina diktuese; 

mekanizma për aparatët kundëroperues; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe diellore; 

programet kompjuterike (të regjistruara); përkthyes elektronikë xhepi; tranzistorë 

(elektronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës; videokaseta; filma 

vizatimor; radio-telefona të lëvizshëm (walkie-talkies); publikime elektronike (të 

shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatësit e vezëve (syze për rërë); alarme 

akustike (të zërit); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit; shtresa për maus; 

zmadhues zëri; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije anti-shkëlqim); marrës 

telefonikë; kufje muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për monedha të rreme; mbrojtës 

të dhëmbëve; makineri të numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate për matjen e 

trashësisë së lëkurës së trupit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze për sport; 

magnet; tregues elektronike që përqojnë dritë; telefonat bartës; aparat zgjerues (për 

fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); automata 

muzikore me monedhë (kuti juke); peshore; barka për  shpëtimin e jetës; regjistruesit e 

kasetave; shirita për pastrimin e kokës (regjistrimi); videokaseta; kaseta magnetike; aparat 
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demagnetizues për kaseta magnetike; barometër; shpërndarësit e biletave; aparat rregullues 

të ngrohjes; kamera (fotografi); kamera kinematografike; kamera incizuese; karta për video 

lojëra; kodues magnetike; sportele të revolucionit; diapozitivë (fotografitë); projektorë 

rrëshqitës; dinamometër; që  reflektojnë disqe për veshje, për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut; shënues të linjave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; sete radiotelefonike; 

skaner (pajisje për përpunimin e të dhënave); poç me flesh (fotografi); fotokopje 

(fotografike, elektrostatike, termike); hologram; paisje për kompakt disk; shenja ndriçuese; 

shenja neoni; regjistrues për video; tuba folës; memorie kompjuterike; mikrofonë; 

mikroprocesorë; modem; aparat frymëmarrje për notim nënujor; objektivat (lentet) (optika); 

ozonizues; ekranet e projektimit; çelës elektrik; fishkëllues për qenë; butonat e shtytjes për 

këmbanat; radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues dore për përdorim me 

kompjuterë; shkallët levë (steelyards); aparat televiziv;  paisje për lojëra incizuese; 

përpunues të fjalëve; telefona video; mbajtëse për kompjuterë mobil, kompjutera tabletë, 

telefona celularë, celular të menqur (smart), lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale 

elektronike; syze smart; ora dore smart; telat magnetike; aparate radiologjike për qëllime 

industriale; paisje personale stereo, përgjues të aktiviteteve që mund të veshen  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët; kofer, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra 

për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta plazhi; çanta për 

sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella për shi apo ombrellat për mbrojtje nga 

dielli; shkopinj për bjeshkatari; çanta të vogla dore, çanta dore; set udhëtimi dhe mbajtëse 

të qelësave (nga lëkura); mbajtëse që ngjiten; çanta për bartjen e rrobave gjatë udhëtimit; 

kuti për kapele nga lëkura; çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve; çanta me rrota që përdoren 

për blerje; kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura; kuti nga fibrat e vullkanizuara; kuleta 

xhepi; valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të lëkurës nga materiali I 

lëkurës; çanta për shkollë; çanta për gjëra të vogla (vanitete); (jo të paisura); qafore për 

kafshë; rrip nga lëkura; zinxhir nga lëkura; litar nga lëkura; mbulesë për ombrella; veshje 

për shalë të kuajve; çantë shpine; çantë krahu; çantë shpine; mbatjëse të artikujve për 

muzikë; kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim; artikuj nga lëkura, fije të 

lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të ombrellave; batanije për 

kuaj; mbulesa të mobiljeve nga lëkura; veshje për kafshë; shtresa për shalë të kuajve; unaza 

të ombrellave; blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për shalëbërës, ulëse për shkopinj 

për ecje; rripa krahu (shirit); nga lëkura; çantë veglash nga lëkura; ( të zbrazëta); çantë  me 

zixhir rrjetë; tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), kapistër, artikuj nga lëkura; shirit 

nga lëkura; valixhe për udhëtim; çantë që përdoret për blerje; rripa që përdoren për paisjet e 

ushtarëve; rrip për shalë; shirita nga lëkura (mallëra për shalëbërës), rripa për patina 

(rrëshqitëse); imitim lëkure; prerje nga lëkura për mobilje; shirita nga lëkura; shenja (pjesë 

të valixheve); material nga lëkura e çarë; bisht lëkure të macës I përbërë nga 9 fije që 

përdoret për kamzhik; mbulesa të lëkurës (gëzof); lëkurë që përdoret nga yzengjitë; pjesë 

nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë; copa lëkure për kafshët (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure); gëzof; lëkurë nga dhia e egër; tjera jo për 

qëllime pastrimi; çantë nuhatëse (çantë ushqimi); çantë   rrjet që përdoret për blerje; 

mbajtëse nga lëkura; që përdoret nga kalorësit; shtresa për gjunjë për kuaj; shalë për 

kalërim; shtrëngues për shalë; mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për shalëbërës), 

valvula nga lëkura  

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 
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material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër; mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,• jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 
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aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim  

24  Tekstilet dhe zëvendësuesit për tekstilet; mendafshet per shtëpi; perde prej tekstili ose 

plastike; krevat tekstili dhe tavolina; liri (përveç veshjeve); faculetat e tekstilit për heqjen e 

kozmetikes; etiketat (rroba); veshje (tekstile); perdet e murit të tekstilit; shamitë e tekstilit; 

perdet per dush; vel; peshqir të tekstilit; mbulesa udhëtimi (rroba per kemb); perde rrjete; 

mbajtësit e perdeve të tekstilit; banera dhe flamuj (jo prej letre); jorgan me pupla (mbules e 

gjate); mbulesa të lirshme për mobilje; mbulesa për jastekë; dyshekët; kellef te jastekeve; 

rrjeta kundër mushkonjave; copa per qelq; mbulesa per tavolinene e bilardos; pëlhurat e 

tryezave (jo prej letre); pëlhura me vrima për qëndisje; peshqir fytyre të tekstilit; thasë për 

fjetje; pëlhura pambuku; mbules për kokë (pëlhurë thesi); brokade; shtroja pëlhurë për 

këpucë; pëlhurë për këpucë; Mbulesa (copëza); batanije për krevat; batanije për kafshët 

shtëpiake; kafaz (rroba); pelhure e lehte - zefir (leckë); lesh dele (rroba); keelef dysheku 

(mbules dyshek); perde dush të tekstilit ose të plastikës; krep (pëlhurë); pelhure krepon; 

mbulesa; pelhure damask – ngjyrë trëndafili; materiali elastik i endur; pëlhurë vaji (për 

përdorim si pëlhurë tavoline); pëlhurë e psaltifikuar, përveç për shkrimi; pëlhurë esparto; 

pëlhurë qenille (chenille); shajak; fanellë (pëlhurë); mbulesa per kapak tualeti (pëlhurë); 

garzë (rroba); triko (pëlhurë); rroba leshi, pëlhura leshi; rroba te brendshme; rroba liri; 

mbulesat e tekstileve; peceta; batanije të printura të tekstilit; marabut (leckë); tapiceri 

pëlhura; pëlhura e imitimit të lëkurës së kafshëve; pëlhura të thurura; leckë djathi; pëlhurë 

rami; pëlhurë prej fije artificiale; mëndafshi (rroba); tafta (rroba); pëlhura tekstil me fije 

qelqi për përdorim të tekstilit; pëlhurë ngjitëse (lesh gjami) për aplikim nga nxehtësia; liri të 

hollë; kadife; tyl  



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

96 

 

25  Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për larje, kapele 

për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport dhe këpucë 

për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine të 

lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall i 

madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama, 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; (mbathje), xhaketa, 

kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), thembra të brendshme, 

pranga; manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për 

mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon, shtrëngues, përparëse, 

(mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë 

nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes 

për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe 

(mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë 

elektrike; qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, 

gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka 

për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të 

shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për 

peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme ( të 

brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga 

imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), 

pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), 

xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga 

gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, 

peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, 

artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të 

sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të 

brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për 

pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive  

26  Dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec; butona, grepa dhe sythe, gjilpera dhe 

gjilpëra me kokë; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokët e rreme; stoli për veshje; 

jastekë gjilperash; stoli për këpucët dhe kapelet; artikujt prej lëkure [artikujt e 

rrobaqepseve], përveç fillir; shiritat e flokëve; rruaza/shirita krahu [aksesot veshjesh]; kuti 

te pajisjeve per qepje [pajisje veshjesh]; kuti për qepje; kapëse rripash; lidhëse këpucësh; 

kurora e lule artificiale; shënjat zbukuruese [butona]; thimble qepje; zbukurimet për flokë; 

gjilpërë; kopset [pajisje veshjesh]; kopset e këpucëve; jastekat e shpatullave për veshje; 

gjiplerat e flokëve; stolit me xhingla për veshje; meter nga numrat ose nga shkronjat për 

matje të perhures; karficë flokësh; zbukurimet e flokëve; zbukurime për mobilje; pendët e 

shpendëve [pajisje veshjesh]; lidhese si shami koke [pompoms]; fiksuesit e zinxhirit; 

numrat e konkurrentëve; zbukurime me ngjites te nxehtë për zbukurimin e artikujve të 

tekstilit [kavanozave]; mbatjeset e qilimave; fiksuesit e shpejt te veshjeve; pendët e strucit 

[pajisje veshjesh]; fiksuesit e korsetit, shtrenguesit për korset; shirita çmimesh; litarët për 

prerje; theke [tufë për zbukurime]; shiritat te zgjeruar për mbajtjen e mëngëve; zbukurimet 

e flokëve; rrjeta të flokëve; lidheset e këpucëve; kordon kadifeje [zbukurime për mobilje]; 

kreshtë [lidhëse]; kapëse pantallonash për çiklistët; fiksime për veshje; shirita për mberthim 
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me grep dhe bina; shirita elastikë; shirita për lidhjen e perdeve; zinxhire për veshje; 

mbështetëset e jakës; prerje të rreme; zbukurime [qëndisje]; skajet; fruta artificiale; bistek; 

kapele për ngjyrosjen e flokëve; kurorë artificiale; kallëp këpucësh; stoli për veshje; flokët 

e thurur; krah; qëndisje argjendi; qendisje për veshje; rozetë [tufe zbukuruese]; mbërthyes 

për veshje; fiksime për mbajtësit e veshjeve; skajet e fundeve; gërshetat e flokëve; xhufkë; 

grepa këpucësh  

27  Tepih, velenxë, qilima dhe mbulesa;linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë;tapeta jo nga tekstili, shtroja për banjo, letër për tapeta, letër muri, mbulesë për 

dysheme, nënshtresa të tepihëve, mbulesa për dysheme, shtresa për yoga  

28  Lojëra, lodra dhe gjera per te luajtur; aparate për video lojë; artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjes; veglat e peshkimit; shufra për peshkim; maska 

teatrale; maska për karnaval; shtëpitë e kukullave; spajisje te alpinistëve; artikuj lodra risi 

për festa; doreza për lojëra; dorashka basketbolli; doreza boksi; dorashka të trasha për lojra; 

dorashka golfi; kukulla për aktrim; pajisje për stërvitjen e trupit; Pemët e Krishtlindjes të 

materialit sintetik; grila e topa për lojëra; mbrojtesit e bërrylit dhe gjurit [artikuj sportive]; 

balonë; rraketake [gjëra për të luajtur]; kaleidoskop; kuaj lëkundës; lojëra per te ndertuar; 

makina për zbavitje, automatike dhe me monedhë; letra per te luajtur; arushe Tedi; kukulla; 

rroba te kukullave; pistoleta loder; lojëra shahu; lopatë këmbësh për not; lojëra unazore; 

këmbë për pemën e Krishtlindjs; pajisje per gjuajtje me hark; lodra risi për të luajtur lojra 

me shaka; balona per te luajtur; topa për lojëra; shishe për ushqimin e kukullave; blloqe 

ndërtimi [lodra]; tavolina për trup për të luajtur; rrota [lojëra]; biçikleta statike; çanta golfi, 

me ose pa rrota; shtretërit e kukullave; mermere për lojëra; rrjeta fluturash; luhates; pupla 

qe perdoren për festa - konfeti; gota për zare; damë [lojëra]; tabele shahu; pikado; 

diskutime për sport; disqet fluturuese [lodra]; domino; sportele [disqe] për lojëra; skitë; 

çanta të projektuara veçanërisht për ski dhe tabel per surf (surfboards); tavolina futbolli; 

pajisje për gjimnastikë; lojra me patkoi; shkopinj për hokej; flluska sapuni [lodra]; lojëra të 

tabeles; lodra për kafshët shtëpiake; modele për të rregulluar automjete; dërrasë per skijim; 

telefonet lodra; paintball – topa për loje [municion për armë paintball] [pajisje sportive]; 

borë artificiale për pemën e Krishtlindjes [Artificiale -]; klubet e golfit; birili; tavolina e 

bilardos; çizme patinazhi me patina të bashkangjitura; patina në rul; patina akulli; patina me 

rul; motoçikletë e vogël [lodra]; lodra prej pelushi; topat tjerrëse [lodra]; piñatas – libra me 

figura; pishina [artikujt e lojërave]; çanta për boks; jigsaw- bashkim pjesësh figure; puzzles 

- enigme; aparat fotografik; shkopinj për lojëra; fushe; lojra salloni; dërrasë surfi; vela; 

fushë shahu; llastiqe [artikuj sportive]; rrëshqes [gjera për te luajtur]; tavolina e pranverës 

[artikuj sportive]; krahët e ujit; saja [artikuj sporti]; automjete lodër; makina lodër të 

kontrolluar nga larg; dron [lodra]; skenat e maskuar [artikuj sportive]; top tenisi me pupla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1668 

(220) 18/11/2021 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

(540)  KOLYNOS 
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(511) 3  Pastë dhëmbësh jo medicinale, shpërlarës të gojës jo medicinal  

5  Pastë dhëmbësh medicinale, shpërlarës i gojës medicinal  

21  Brusha për dhëmbë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1669 

(220) 18/11/2021 

(731) Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way 

Parsippany, NJ 07054, US 

(591) Portokalli, e bardhë. 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet bamirëse, përkatësisht, organizimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

projekteve dhe iniciativave për të zgjeruar aksesin në kujdesin veterinar për popullatat e 

pashërbyera, ofrimi i kujdesit urgjent për kafshët në rast fatkeqësish, mbështetja e 

diversitetit të punonjësve, gjithëpërfshirja dhe vullnetarizmi, luftimi i sëmundjeve 

zoonotike dhe mbështetja e veterinarisë profesionistët; Promovimi dhe ngritja e 

ndërgjegjësimit të publikut për çështjet dhe iniciativat e qëndrueshmërisë mjedisore, dhe 

inkurajimi i zgjedhjeve të qëndrueshme në lidhje me kujdesin shëndetësor të kafshëve dhe 

blegtorinë dhe përdorimin e përgjegjshëm të antibiotikëve; ofrimi i një faqe interneti që 

përmban lajme, informacione dhe artikuj në fushat e qëndrueshmërisë mjedisore dhe 

praktikave të biznesit të përgjegjshëm shoqërorë që paraqesin kujdesin shëndetësor për 

kafshët dhe produktet dhe shërbimet e blegtorisë  

36  Dhënia e bursave për studentët e shëndetësisë veterinare; ofrimi i granteve për 

profesionistët veterinar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1670 

(220) 18/11/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,                          

, US 

(591) e kaltërt (blue) 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut L 9/5, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 5  Vaksina  

44  Sigurimi i informatave nga lëmia e vaksinave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1671 

(220) 18/11/2021 

(731) AMATII ITALIAN BEAUTY SH.P.K  

Rr. Zahir Pajaziti p.n 30000 Peje, Kosovo, 

KS 

  

 
 

(540)  AMATII 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte tualeti; produkte kozmetike  

21  Enë për kujdes kozmetik, higjienik dhe ndaj bukurisë  

42  Hulumtime ne fushen e kozmetikes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1672 

(220) 18/11/2021 

(731) N.P.T. "EDONA" 

Rr. Isa Boletini p.n. Vushtrri, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) Kuqe, kafe, bardhë, ari 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, biskotat, gatimet, akulloret; mjalti, 
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melasa; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; 

akulli; sanduiçe; ushqimet e gatshme; picat, byrekët dhe brumërat; çokollatat.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1674 

(220) 19/11/2021 

(731) EXTRA DELIKATES SH.P.K   

BURIM KRENZI Ferizaj, B&G 

SYLEJMANI, KS 

 
 

(540)  EXTRA DELIKATES  

 

 
     

 

(511) 3  Preparate per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim,ferkim dhe grryeje, sapunet, parfumet, vajrat esenciale,preparatet 

kozmetike,losionet per floke pasta per dhembe  

5  Preparatet farmaceutike dhe veterinarise, preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjeksore,substanca dietike te pershtatura per perdorim mjeksore,ushqimi per foshnje, 

emplaster materialet per lidhje, materialet per mbushjen e dhembeve,dylli 

dentar,dezinfektuesit preparatet per shkatrrimin e paraziteve  

21  Vegla dhe aparate te vogla, te perdorura me dore per perdorim shtepiak dhe kuzhine, si 

dhe ene kozmetike dhe tualeti,ene qelqi dhe mallra te caktuara prej porcelani, 

qeramike,balte,terrakota ose qelqi  

30  Kafja, caji, kakaoja, sheqeri, orizi , tapioca,sagu,kafja artificiale,mielli dhe produktet e 

dritherave buka,brumrat dhe embelsirat, mjalta melasa,tharmi pluhuri per pjekje kripa 

mustard,uthulla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1675 

(220) 19/11/2021 

(300) 018480467  27/05/2021  EU 

(731) URSAPHARM Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken 

Germany, DE 

(591) Kaltër dhe bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore; preparate veterinare; preparate sanitare për 

qëllime mjekësore; ushqim dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar; ushqim për foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektues; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide (komponime biocidale kemikale te cilat përdoren për 

vrasjen e parazitëve), herbicide (substance per shkatërrimin e vegjetacionit të pa dëshiruar); 

preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; solucione për lente kontakti; zgjidhje për 
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shpëlarjen e lenteve të kontaktit; dezinfektues për lentet e kontaktit; tretësira të lagështimit 

të lenteve të kontaktit; zgjidhje për neutralizimin e lenteve të kontaktit; kremëra mjekësore; 

krem farmaceutik; preparate oftalmologjike.  

10  : Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale qepëse; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat masazhi; aparate, pajisje 

dhe artikuj për foshnjat në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual; kontejnerë 

me pajisje dozimi për shpërndarjen e produkteve farmaceutike; pajisje mjekësore; 

kompresa të nxehta të aktivizuara kimikisht për përdorim mjekësor; pako xhel të nxehtë të 

aktivizuar kimikisht për përdorim mjekësor; ngrohje për përdorim mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1676 

(220) 19/11/2021 

(300) 09976/2021  24/06/2021  CH ;767497  

05/08/2021  CH 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, CH 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-

1/9,  Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

(540)  PERPETUAL 

 

 
     

 

(511) 14  Artikuj për bërjen e orëve dhe pjesët e tyre; orë, orë dore, kronometra, 

kronografë; byzylykë orësh, rripa orësh; stoli.  

16  Gazeta, materiale të shtypura, broshura, prospekte, revista, periodikë, revista, libra, 

postera, fotografi, botime, karta, ilustrime.  

35  Shërbime promocionale; krijimi, prodhimi dhe shpërndarja e materialit reklamues 

(prospekte, materiale të shtypura, video demonstrime); publikimi i teksteve reklamuese; 

prezantimi i artikujve horologjikë dhe kronometrikë, artikujt e bizhuterive për çdo mjet 

komunikimi për shitje me pakicë; reklamimi në internet; ofrimi i informacionit dhe 

këshillave për konsumatorët në lidhje me artikujt horologjik dhe kronometrik, artikujt e 

bizhuterive dhe artikujt për shitje online; shërbimet e shitjes me pakicë për artikujt e 

bizhuterive, artikujt horologjik dhe kronometrik, nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, 

katalogëve, postës dhe çdo mjeti tjetër elektronik.  

36  Patronazhi dhe sponsorizimi financiar; menaxhimi i fondeve të patronazhit; dhënia e 

ndihmës financiare për organizatat sociale ose bamirëse; dhënien e bursave për artistë, 

pedagogë, studiues, sportistë, sportistë dhe eksplorues; patronazhi dhe sponsorizimi i 

reklamave në fushat e mbrojtjes së mjedisit, shkencës, shëndetësisë, muzikës, artit, arsimit 

dhe eksplorimit.  

38  Shërbimet e transmetimit të regjistrimeve audio, video dhe filmike nëpërmjet internetit 

ose çdo mjeti tjetër komunikimi.  

41  Organizimi dhe kryerja e shërbimeve të ekspozitave, konferencave dhe forumeve për 

qëllime edukative dhe argëtuese në lidhje me zhvillimet dhe zbulimet; organizimi i garave 

arsimore ose argëtuese; organizimin dhe zhvillimin e kolokiumeve, konferencave, 

kongreseve dhe simpoziumeve; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe 
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arsimore; redaktimi i programeve radiotelevizive; prodhim filmi; prodhimi i filmit në 

videokaseta; sigurimi i sekuencave video të pashkarkueshme në internet; botimi dhe 

redaktimi i gazetave, periodikëve, revistave, librave dhe teksteve (përveç teksteve 

reklamuese); dhënien e çmimeve me qëllim të shpërblimit dhe mbështetjes financiare të 

studiuesve, hulumtuesve, artistëve, edukatorëve, sportistëve dhe sportisteve.  

42  Studimi teknik i projektit; kërkimin dhe zhvillimin e produkteve të reja horologjike dhe 

kronometrike (për palët e treta), kërkimin teknik, shkencor dhe industrial, shfrytëzimin e të 

drejtave kinematografike dhe televizive.  

45  Licencim kinematografik, televiziv, video, muzikë dhe imazh (shërbime ligjore).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1677 

(220) 19/11/2021 

(731) Caffè Borbone S.r.l. Zona ASI 

Località Pascarola snc 80023 Caivano 

Napoli), IT 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe; ekstrakte kafeje; aromatizues kafeje; pije me bazë kakao; pije me bazë 

çokollate; pije me bazë çaji; pije me bazë kafeje; kakao; kafe e bluar; kafe e shpejt-instant; 

kafe me aromë; kokrra kafeje; esenca kafeje; kapsula kafeje, të mbushura; bishtaja kafeje, 

të mbushura; përzierje kafeje; zëvendësues kafeje; çajra bimorë, të ndryshëm nga ato për 

përdorim mjekësor; çaj për infuzione; çaj; sheqer; ëmbëlsues natyralë; ëmbëlsira; ëmbëlsira 

me akullore; akullore; ekstrakte çaji; pastë; pasta të shijshme(pikante); pasta të freskëta; 

ëmbëlsira; karamele të mbushura; grimësira te njelmëta si paragjellë ( petits fours); biskota; 

bonbonat; kokrra kafeje të veshura me sheqer; kokrra kafeje të veshura me çokollatë; 

cokollate; çokollata të mbushura; çokollata; çokollata me liker; Mbushje me bazë çokollate 

për ëmbëlsira dhe  pite; lyerje me çokollatë; mbushje me çokollatë; ëmbëlsirat; çokollatë 

krem e shkrier më qumësht për zhytjen e frutave; bajame të veshura me çokollatë; masë 

fluskash të vogla çokollate(mousses çokollate); produkte me bazë çokollate; ëmbëlsira të 

veshura me çokollatë; shtresë çokollate që përmban kokrra kafeje të bluara; tartuf 

[ëmbëlsira];  rum tartufi [ëmbëlsira].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1678 

(220) 19/11/2021 

(731) Caffè Borbone S.r.l. Zona ASI 

Località Pascarola snc  80023 Caivano 

(Napoli), IT 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës, 

(540)   
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(511) 30   Kafe; ekstrakte kafeje; aromatizues kafeje; pije me bazë kakao; pije me bazë 

çokollate; pije me bazë çaji; pije me bazë kafeje; kakao; kafe e bluar; kafe e shpejt-instant; 

kafe me aromë; kokrra kafeje; esenca kafeje; kapsula kafeje, të mbushura; bishtaja kafeje, 

të mbushura; përzierje kafeje; zëvendësues kafeje; çajra bimorë, të ndryshëm nga ato për 

përdorim mjekësor; çaj për infuzione; çaj; sheqer; ëmbëlsues natyralë; ëmbëlsira; ëmbëlsira 

me akullore; akullore; ekstrakte çaji; pastë; pasta të shijshme(pikante); pasta të freskëta; 

ëmbëlsira; karamele të mbushura; grimësira te njelmëta si paragjellë ( petits fours); biskota; 

bonbonat; kokrra kafeje të veshura me sheqer; kokrra kafeje të veshura me çokollatë; 

cokollate; çokollata të mbushura; çokollata; çokollata me liker; Mbushje me bazë çokollate 

për ëmbëlsira dhe  pite; lyerje me çokollatë; mbushje me çokollatë; ëmbëlsirat; çokollatë 

krem e shkrier më qumësht për zhytjen e frutave; bajame të veshura me çokollatë; masë 

fluskash të vogla çokollate(mousses çokollate); produkte me bazë çokollate; ëmbëlsira të 

veshura me çokollatë; shtresë çokollate që përmban kokrra kafeje të bluara; tartuf 

[ëmbëlsira];  rum tartufi [ëmbëlsira]. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1679 

(220) 19/11/2021 

(731) Caffè Borbone S.r.l.  

Zona ASI Località Pascarola snc   

80023 Caivano (Napoli), IT 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe; ekstrakte kafeje; aromatizues kafeje; pije me bazë kakao; pije me bazë 

çokollate; pije me bazë çaji; pije me bazë kafeje; kakao; kafe e bluar; kafe e shpejt-instant; 

kafe me aromë; kokrra kafeje; esenca kafeje; kapsula kafeje, të mbushura; bishtaja kafeje, 

të mbushura; përzierje kafeje; zëvendësues kafeje; çajra bimorë, të ndryshëm nga ato për 

përdorim mjekësor; çaj për infuzione; çaj; sheqer; ëmbëlsues natyralë; ëmbëlsira; ëmbëlsira 

me akullore; akullore; ekstrakte çaji; pastë; pasta të shijshme(pikante); pasta të freskëta; 

ëmbëlsira; karamele të mbushura; grimësira te njelmëta si paragjellë ( petits fours); biskota; 

bonbonat; kokrra kafeje të veshura me sheqer; kokrra kafeje të veshura me çokollatë; 

cokollate; çokollata të mbushura; çokollata; çokollata me liker; Mbushje me bazë çokollate 

për ëmbëlsira dhe  pite; lyerje me çokollatë; mbushje me çokollatë; ëmbëlsirat; çokollatë 

krem e shkrier më qumësht për zhytjen e frutave; bajame të veshura me çokollatë; masë 

fluskash të vogla çokollate(mousses çokollate); produkte me bazë çokollate; ëmbëlsira të 
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veshura me çokollatë; shtresë çokollate që përmban kokrra kafeje të bluara; tartuf 

[ëmbëlsira];  rum tartufi [ëmbëlsira].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1680 

(220) 19/11/2021 

(731) Zdravko Sivic 307-1030 West 14th 

Ave Vancouver, BC V6H1P3, CA 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)  ZUZUM 

 

 
     

 

(511) 12  Biçikleta; pjesë dhë pajisje për biçikleta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1681 

(220) 22/11/2021 

(731) Raiffeisen Bank International AG  

Am Stadtpark 9 1030 Vienna, AT 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C. 

Virtyt Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Software për fushën e shërbimeve financiare, transaksioneve monetare, shërbimeve 

bankar, shërbimeve financiare për përpunimin e pagesave, shërbimeve te pagesave 

elektronike, shërbimet e pagesës me ane te aparateve dhe pajisjeve te telekomunikacionit pa 

tela;Software për përpunimin e pagesave me karta debit dhe kredit  

36  Shërbimet financiare;transaksionet monetare;shërbime bankare;shërbime financiare për 

përpunimin e pagesave;përpunimin i pagesave me karte debit;përpunimi i pagesave me kate 

krediti;shërbimet e pagesave elektronike;shërbime e pagesës me ane te aparateve dhe 

pajisjeve te telekomunikacionit pa te tela;ndërmjetësimi i shërbimeve financiare  

42  Software si shërbim [SaaS] për fushën e shërbimeve financiare, transaksionet monetare, 

shërbimet bankare, shërbimet financiare te përpunimit te pagesave, shërbimet e pagesë 

elektronike, shërbimet e pagesave me ane te aparateve dhe pajisjeve te telekomunikacionit 

pa te tela;Sftware si shërbim [SaaS] për përpunimin e pagesave me karta debit ose kredit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1682 

(220) 22/11/2021 

(731) Raiffeisen Bank International AG  

Am Stadtpark 9 1030 Vienna, AT 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C. 

Virtyt Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  RaiPOS 
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(511) 9  Software për fushën e shërbimeve financiare, transaksioneve monetare, shërbimeve 

bankar, shërbimeve financiare për përpunimin e pagesave, shërbimeve te pagesave 

elektronike, shërbimet e pagesës me ane te aparateve dhe pajisjeve te telekomunikacionit pa 

tela; Software për përpunimin e pagesave me karta debit dhe kredit 

36  Shërbimet financiare; transaksionet monetare; shërbime bankare; shërbime financiare 

për përpunimin e pagesave; përpunimin i pagesave me karte debit; përpunimi i pagesave 

me kate krediti; shërbimet e pagesave elektronike; shërbime e pagesës me ane te aparateve 

dhe pajisjeve te telekomunikacionit pa te tela; ndërmjetësimi i shërbimeve financiare   

42  Software si shërbim [SaaS] për fushën e shërbimeve financiare, transaksionet monetare, 

shërbimet bankare, shërbimet financiare te përpunimit te pagesave, shërbimet e pagesë 

elektronike, shërbimet e pagesave me ane te aparateve dhe pajisjeve te telekomunikacionit 

pa te tela; Sftware si shërbim [SaaS] për përpunimin e pagesave me karta debit ose kredit  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1683 

(220) 22/11/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza  

Cincinnati Ohio  45202, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  ALWAYS INFINITY 

FLEXPROTECT 

 

 
     

 

(511) 5  Prodhime higjienike për femëra; brekë menstruale; vata menstruale; veshje të 

brendshme higjienike, vata higjienike; peceta higjienike; brekë sanitare; vata sanitare 

ditore; tampona; tampona higjienike; të brendshme menstruale për një përdorim; pelena për 

mospërmbajtje; vata për  mospërmbajtje, brekë, absorbues për mospërmbajtje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1684 

(220) 22/11/2021 

(731) REAL MADRID CLUB DE 

FUTBOL Concha Espina, nº1, 28.036 

Madrid, Spain, ES 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lojëra, lodra dhe lodra; blloqe ndërtimi lodër; puzzle me bashkim pjesësh për të 

formuar figura; lodrave montuese figurinash; kube magjike.  
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(210) KS/M/ 2021/1685 

(220) 23/11/2021 

(731) Kerry Group plc Prince's Street 

Tralee Co Kerry, IE 

(591) Blu-jeshile (Pantone 7701) 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Pluhurat e bulmetit; pluhur djathi; krem pluhur; gjalpë pluhur; produkte qumështi 

të kultivuara në pluhur; qumësht pluhur; yndyrë qumështi; preparate me yndyrë qumështi; 

yndyrë qumështi pluhur; gjizë; produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; 

qumësht; produkte qumështi; vajra dhe yndyrna ushqimore; lipidet si yndyrna të 

ngrënshme; pijet që përbëhen kryesisht nga qumështi; pije me bazë qumështi; pije të bëra 

me kos; vezë zogjsh dhe produkte vezësh; djathë; produkte djathi; krem djathi; ëmbëlsirat e 

qumështit; krem për lyerje me bazë qumështi; pudingat e qumështit; kremat e qumështit; 

pije me bazë qumështi; shtresa për lyerje (dips) me bazë qumështi; shtresa për lyerje; 

ëmbëlsirat e bëra nga produktet e qumështit; pluhur qumështi i tharë; qumësht me aromë; 

pije qumështi me aromë; pluhur qumështi me aromë për të bërë pije; pije me bazë qumështi 

[që mbizotëron qumështi]; pije qumështi,  që mbizotëron qumështi; pije me bazë qumështi 

që përmbajnë kafe; pije me bazë qumështi që përmbajnë lëng frutash; pije me bazë 

qumështi që përmbajnë fruta; supë e gatuar paraprakisht; preparate për përgatitjen e supës; 

përhapje me bazë perimesh; hirrë; kos; preparate për shtim ose për përdorim në pregatitjen 

e produkteve të qumështit, akullores, ëmbëlsirave me akullore, ëmbëlsirave me akullore, 

ëmbëlsirave të ngrira, jogurtit të ngrirë, sherbetit, sherbeteve, kremave, kosit ose 

qumështoreve, përkatësisht frutave të kristalizuara, frutave të thata, arra të përpunuara dhe 

gjalpë arrash; grupe të bëra kryesisht me patatina, fruta të thata dhe arra të përpunuara; 

përfshirjet për produktet e qumështit, akulloret, ëmbëlsirat me akullore, ëmbëlsira nga 

akulloret, ëmbëlsirat e ngrira, kos të ngrirë, sherbet, sherbet, krem, kos ose qumështore, 

konkretisht, fruta të thata dhe të kristalizuara, arra të përpunuara dhe të ëmbëlsuara dhe 

gjalpë arrash, duke përfshirë pjesë të ndonjë prej sa më sipër; përfshirjet për produktet e 

qumështit, akulloret, ëmbëlsirat me akullore, ëmbëlsira e akullores, ëmbëlsirat e ngrira, kos 

të ngrirë, sherbet, sherbet, kos, kos ose qumështore, gjegjësisht grupe të përbëra kryesisht 

nga patate të skuqura, fruta të thata dhe të përpunuara të kristalizuara, dhe dhe arra të 

ëmbëlsuara; grimcat dhe përfshirjet e ëmbla me bazë frutash, arra ose qumështore, salca të 

ëmbla, sisteme teksture, shije të ëmbla dhe të shijshme; produkte qumështi që përfshijnë 

shtesa ose përzierje; Mish; peshk; shpendë; lojë; ekstrakte të mishit; fruta të konservuara; 

perime të konservuara; fruta të thata; perime të thata; fruta të gatuara; perime të gatuara; 

xhelatin; marmelatë; reçel; vezë; ushqime të përgatitura, pjata dhe ushqime të lehta që 

përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, shpendët, kafshët e gjahut, 

ushqimet e detit, butakët, frutat, arrat, farat, perimet, kërpudhat, produktet e qumështit, 

zëvendësuesit e qumështit, vezët, bishtajoret ose tofu; kërpudha të thata; kërpudha të 

konservuara; kërpudha të përgatitura; patate të skuqura; fruta të thata; bishtaja të thata; fara 

të ngrënshme; pate peshku dhe ushqim deti; arra me aromë; sallata frutash; paste mishi; 
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pate mishi; stoqe mishi; mish, i përgatitur; mish, i konservuar; mish, i përpunuar; arra duke 

u gatuar; arra duke u tharë; arra që ruhen; arra, të përgatitura; sallatë me patate; fruta të 

përgatitura; bishtajore të përgatitura; arra të përgatitura; bishtaja të përgatitura; sallata të 

përgatitura; produkte të përgatitura bimore; perime të përgatitura; fruta të përpunuara; 

produkte të përpunuara të mishit; arra të përpunuara; produkte deti të përpunuara; perime të 

përpunuara; bishtaja, të thara; bishtaja, të përgatitura; bishtaja, të ruajtura; fasule, të 

përpunuara; produkte ushqimore deti; ushqim deti, jo i gjallë; ushqim deti, të përpunuar; 

fara, të përgatitura; butak, jo të gjallë; përzierje rostiçeri që përbëhen nga fruta të 

dehidratuara dhe arra të përpunuara; përzierje supash; supave; fasule soje, të konservuara, 

për ushqim; proteina bimore me teksturë për t'u përdorur si zgjatues i mishit; tofu; ekstrakte 

vegjetale për qëllime kulinarie; sallata me perime; zëvendësues të mishit me bazë vegjetale; 

kremra jo qumështore; kremra me bazë qumështi; shkurtues qumështi pluhur i modifikuar 

me enzimë; qumësht jo qumështor; stoqe, lëngje mishi dhe buljon; turshi; ekstrakte me 

bazë frutash dhe perimesh të përdorura si aditivë në prodhimin e produkteve ushqimore  

30  Aromatizues ushqimor; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për ushqime; 

aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për pije; kripëra, erëza, aromatizues dhe 

erëza; substanca që japin shije për shtim në ushqime ose pije (përveç vajrave esenciale); 

preparate ushqimore me bazë malti; ekstrakte malti për ushqim; ekstrakte malti për 

përdorim si aromatizues; kondenzues natyral të tymit (aromatizues) për ushqime ose pije; 

veshje, fërkime, marinada dhe glazura për produkte ushqimore; grupe të bëra kryesisht me 

gjevrek, oriz, kokoshka, biskota, drithëra të përpunuara dhe të gatshme për t'u ngrënë, 

drithëra të përpunuara, çokollatë dhe karamele; çokollatë dhe karamele për t'u shtuar 

produkteve të qumështit, kosit të ngrirë ose akullores; ëmbëlsirat e qumështit, kos i ngrirë 

ose akullore që përfshijnë mbushje të shtuara ose përzierje; agjentë lidhës me bazë 

niseshteje për akullore; agjentë trashësues për përdorim në gatim; kafe; çaj; kakao; kafe 

artificiale; preparate të bëra nga drithërat; ëmbëltore; akull të ngrënshëm; salca (erëza); 

bazat për përgatitjen e milk shakes [aromatizues]; përzierje erëzash; produkte me bazë 

çokollate; aromatizues çokollate; erëza; esenca gatimi; barishte të thata; erëza të thata; 

erëza ushqimore; ekstrakte të përdorura si aromatizues [jo vajra esencialë]; përmirësues të 

shijes për ushqim [përveç vajrave esencialë]; esenca për produkte ushqimore, përveç 

esencave eterike dhe vajrave esenciale; aromatizues dhe erëza; salca frutash; marinada; 

barishte të përpunuara; shije [erëza]; salca; aromatizues ushqimesh të shijshme për ushqime 

shtazore [përveç vajrave esencialë]; aromatizues ushqimesh të shijshme për ushqim [përveç 

vajrave esencialë]; salca të shijshme, salcë indiane chutney dhe pasta; erëza; erëza; 

trashësues perimesh; salca gatimi; salcë për sallatë; lëng mishi; përzierje lëng mishi; 

preparate për përgatitjen e salcave; preparate për të bërë lëng mishi; salsa; salca të shijshme 

të përdorura si erëza; copa drithërash dhe copa energjie ne forma te qokollatës; artikuj 

buke; karamele [ëmbëlsirat]; ëmbëlsira të ftohta; prezle; krem karamel; krem krem; 

ëmbëlsirë musë [ëmbëlsirat]; pudinga për ëmbëlsirë; produkte ushqimore që përmbajnë 

çokollatë [si përbërës kryesor]; produkte ushqimore që përmbajnë kakao [si përbërës 

kryesor]; imitim i çokollatës; ëmbëlsirat (karamele), karamele dhe çamçakëz; pasta, 

ëmbëlsira, tarta dhe biskota (biskota); ëmbëlsira të përgatitura [me bazë çokollate]; 

ëmbëlsirat e përgatitura [ëmbëlsirat]; biskota të shijshme; ushqime rostiçeri që përbëhen 

kryesisht nga ëmbëlsira; pasta; pasta; ëmbëlsira të përgatitura [bruca]; vafera; karamele me 

çokollatë; çokollatë; ëmbëlsues natyralë; glazurat dhe mbushjet e ëmbla; shurupe 

aromatizuese; shurupe glukoze për ushqim; shurup për mbushje; ëmbëlsirat e ngrira; kos i 
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ngrirë [akulloret e ëmbëlsirave]; pije akulli me bazë çokollate; pije akulli me bazë kakao; 

pije akulli me bazë kafeje; akullore; përzierje akulloresh; zëvendësues i akullores; akullore 

jo qumështore; çaj artificial; pije që përmbajnë çokollatë; pije me bazë çokollate; pije me 

bazë kakao; pije me bazë kafeje; pije me bazë çaji; cokollate; pije me bazë çokollate me 

qumësht; pije kakao me qumësht; pije kafeje me qumësht; aromatizues kafeje; preparate për 

prodhimin e pijeve [me bazë kakao]; preparate për përgatitjen e pijeve [me bazë çaji]; 

preparate për prodhimin e pijeve [me bazë kafeje]; preparate për prodhimin e pijeve [me 

bazë çokollate]; ekstrakte çaji; drithëra; brumërat, brumat dhe përzierjet e tyre; makarona të 

thata dhe të freskëta, petë dhe petë; preparate ushqimore të bazuara në drithëra; agjentë 

trashësues organikë për gatimin e ushqimeve; niseshte natyrale për ushqim; niseshte të 

modifikuara për ushqim [jo mjekësore]; preparate për prodhimin e produkteve të bukës; 

drithëra të përpunuara për ushqim për konsum njerëzor; drithëra të përpunuara për ushqim 

për konsum njerëzor; agjentë trashësues për gatimin e ushqimeve; maja dhe agjentë tharëse; 

përzierjet paraprake të gatshme për pjekje; përzierje buke; përzierje pastiçerie; grimcat dhe 

përfshirjet e ëmbla me bazë kakao, drithëra, sheqer ose ëmbëlsira, salca të ëmbla, sisteme 

teksture, shije të ëmbla dhe të shijshme; Maja; ekstrakte majaje; pluhur pjekje; kripë; 

mustardë; uthull; akull; ushqime të përgatitura ose gatime të përbëra nga oriz, me mish, 

peshk ose perime të shtuara; ushqime të përgatitura, pjata ose ushqime të lehta që përbëhen 

kryesisht nga drithëra, drithëra, makarona, pasta, bukë, ëmbëlsira, oriz ose petë; shije të 

qumështit; ekstrakte me bazë natyrale (aromatizues) që përdoren si aditivë në prodhimin e 

produkteve ushqimore; solucione turshi për përdorim në industrinë ushqimore ose në 

industrinë e pijeve; solucione turshi për përdorim në industrinë e pjekjes, ëmbëlsirave, 

qumështit, mishit, ushqimit të njerëzve ose ushqimit të kafshëve; përfshirje për produkte 

qumështi, akullore, ëmbëlsira me akullore, konfeksione akullore, konfeksione të ngrira, kos 

të ngrirë, sherbet, sherbeta, kos, kokoshka, gjevrek, kriker, karamele të forta, karamele, 

karamele dhe çokollatë të brishtë, karamele dhe lëvore çokollate, brumë biskotash, 

çokollatë dhe karamel, duke përfshirë pjesët e ndonjë prej sa më sipër; përfshirje për 

produktet e qumështit, akulloret, ëmbëlsirat me akullore, konfeksionet e akullores, 

konfeksionet e ngrira, jogurt i ngrirë, sherbeti, sherbeti, salcat, kokoshkat, gjevrekët, prezle, 

karamele të forta, karamele, karamele dhe lëvore çokollate, brumë biskotash, çokollatë dhe 

karamel, duke përfshirë copa të ndonjë prej tyre sa më sipër; përfshirje për produktet e 

qumështit, akulloret, ëmbëlsirat me akullore, konfeksionet e akullores, konfeksionet e 

ngrira, kos të ngrirë, sherbetin, sherbetin, kremin, jogurtin ose qumështoret, gjegjësisht 

shurupet aromatizues dhe mbushës, salcat, të përpunuara dhe të gatshme për t'u ngrënë copa 

dhe grupe drithërash të bëra kryesisht nga copa drithërash të përpunuara dhe të gatshme për 

t'u ngrënë, gjevrek, prezle, spërkatje karamele dhe copa të tjera ëmbëlsirash, përkatësisht, 

ëmbëlsira me çokollatë dhe ëmbëlsira të bëra me sheqer  

32  Birra; pije joalkoolike; verëra joalkoolike; kokteje joalkoolike; musht pa alkool; pije të 

gazuara me aromë; pije joalkoolike jo të gazuara; lëngje; ujërat; ujërat e gazuar; ujëra 

minerale; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe për përgatitjen e pijeve; preparate për 

prodhimin e pijeve; pije që përmbajnë vitamina; pije energjike; pije të ngrira me bazë 

frutash; pije të gazuara të ngrira; pije freskuese me bazë frutash të aromatizuara me çaj; pije 

sportive të pasura me proteina; sherbet [pije]; pije hirrë; pije me bazë frutash; ekstrakte 

frutash joalkoolike; lëngje të shtydhura; lëngje të shtydhura me perime; koncentrate për 

prodhimin e pijeve frutash; koncentrate për përdorim në përgatitjen e pijeve joalkoolike; ije 

stimuluese; esenca për përgatitjen e pijeve; fruta, perime dhe ekstrakte me bazë natyrale që 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

109 

 

përdoren si aditivë në prodhimin e pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1686 

(220) 23/11/2021 

(731) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off  

Wilmington, Delaware 19803 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)  PEMAZYRE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit; preparate farmaceutike për 

trajtimin e çrregullimeve imunologjike; preparate farmaceutike për trajtimin e 

çrregullimeve hematologjike; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve 

hipofosfatemike; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve mieloproliferative; 

preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve skeletore ose kondrocitike  

44  Ofrime të informatace lidhur me çrregullimet autoimune dhe çrregullimeve 

onkologjike, gjegjësisht, ofrime të informatave lidhur me diagnostifikimin, karakteristikat 

profilaktike dhe terapeutike të farmaceutikëve, përmes një uebsajti  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1687 

(220) 23/11/2021 

(731) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off  Wilmington, 

Delaware 19803, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit; preparate farmaceutike për 

trajtimin e çrregullimeve imunologjike; preparate farmaceutike për trajtimin e 

çrregullimeve hematologjike; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve 

hipofosfatemike; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve mieloproliferative; 

preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve skeletore ose kondrocitike  

44  Ofrime të informatace lidhur me çrregullimet autoimune dhe çrregullimeve 

onkologjike, gjegjësisht, ofrime të informatave lidhur me diagnostifikimin, karakteristikat 

profilaktike dhe terapeutike të farmaceutikëve, përmes një uebsajti  
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(210) KS/M/ 2021/1688 

(220) 23/11/2021 

(731) Incyte Holdings Corporation 

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, 

Delaware 19803, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit; preparate farmaceutike për 

trajtimin e çrregullimeve imunologjike; preparate farmaceutike për trajtimin e 

çrregullimeve hematologjike; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve 

hipofosfatemike; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve mieloproliferative; 

preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve skeletore ose kondrocitike  

44  Ofrime të informatace lidhur me çrregullimet autoimune dhe çrregullimeve 

onkologjike, gjegjësisht, ofrime të informatave lidhur me diagnostifikimin, karakteristikat 

profilaktike dhe terapeutike të farmaceutikëve, përmes një uebsajti  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1689 

(220) 23/11/2021 

(731) Shanghai MicroPort Medical (Group) 

Co., Ltd. 501 Newton Road, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone 

P. R. China, CN 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540) FOXTROT 

 

 
     

 

(511) 10   Kateterë; aparate dhe instrumente kirurgjikale; aparate dhe instrumente 

mjekësore; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; implante kirurgjikale (materiale 

artificiale); prezervativë; aparate dëgjimi për të shurdhërit; pompa gjiri; artikuj ortopedik; 

fije (kirurgjikale); Kateteri me balonë.  
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(210) KS/M/ 2021/1690 

(220) 23/11/2021 

(731) Shanghai MicroPort Medical (Group) 

Co., Ltd. 501 Newton Road, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone 

P. R. China, CN 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Kateterë; aparate dhe instrumente kirurgjikale; aparate dhe instrumente 

mjekësore; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; implante kirurgjikale (materiale 

artificiale); prezervativë; aparate dëgjimi për të shurdhërit; pompa gjiri; artikuj ortopedik; 

fije (kirurgjikale); Kateteri me balonë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1691 

(220) 23/11/2021 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E zezë 

(740)  Adelina Isufi “Avokat Adelina Isufi 

B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, Kati III-të, 

Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri; pushkë gjuetie, pushkë, armët anësore [armë zjarri]; Roje të 

këmbëzës së pushkës; Kuti për armë; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; 

pushkë; Brir për mbajtje baruti; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Fishekore për armë; 

Armët e zjarrit të gjuetisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1692 

(220) 23/11/2021 

(731) Pranvera Pushka Pashoja 

“Robert Doll”, Objekti i N.P.B, Nr. 1,  

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E Bardhe, e kaltërt e hapur dhe 

portokalli. 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 30  Bukë; Pastiçeri, Pica; sanduiçe; Brumë; Salca [erëza]; Salca picash; Salcë 

makaronash; Salcë për sallatë; paketim për ushqim.  

39  Dorëzimi i ushqimit; Dorëzimi i ushqimit dhe pijeve të përgatitura për konsum  

40  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Restorante.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1693 

(220) 23/11/2021 

(731) CITY TAXI F SH.P.K. 

Rr. Mbreti Agron p.n. Kamenicë, KS 

(591) E kuqe dhe e verdhë 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir Igrishta 

A11/H 10, Nr,14 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë vetura dhe automjevete me fuqi motorike të vogël; 

shërbime të dyqaneve me pakicë qe mbajnë dhe tregtojne  pjese dhe akcesoreve të 

automjeteve; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajne karburantit për automjeve në 

dyqane të specializuara  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi  i mallrave; aranzhim udhëtimi; shërbime të 

transportit; shërbime të taksive; shërbime të transportit të udhëtareve, në veçanti shërbime 

të transportit të udhëtarëve me mjete motorike taksi; sigurimi i udhëzimeve për qëllime 

udhëtimi; shoqërim i udhëtareve; dhënie e mjeteve te transportit me qera; bartja e mallrave; 

magazinimi mallrave; organizim i shërbimeve të transportit të udhëtarëve nëpërmjet një 

aplikacioni drejtpërdrejtë (online); hapesisrë reklamuese; informacione mbi transportin; 

informacion mbi trafikun; shërbime me korrier; shërbime logjistike në sektorin e transportit 

dhe shërbime tjera të transportit të përfshira në klasën 39.    

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshem.   
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(210) KS/M/ 2021/1694 

(220) 24/11/2021 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 

New York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  BEVAFYZE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; suva, materiale për veshje; material për 

ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për asgjësimin e parazitëve; 

fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1695 

(220) 24/11/2021 

(731) Pfizer Inc 235 East 42nd Street 

New York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  ZIRABEV 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

foshnjat; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; suva, materiale për veshje; material për 

ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për asgjësimin e parazitëve; 

fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1696 

(220) 24/11/2021 

(300) 36677  16/11/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 
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kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1697 

(220) 24/11/2021 

(300) 36407  10/09/2021  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  BONDS 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 
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(210) KS/M/ 2021/1698 

(220) 25/11/2021 

(731) DUKAT mliječna industrija d.d. 

Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb, 

Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  DUKAT POSVEĆEN VAMA OD 

1912. 

 

 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqim për fëmijë; ushqim për fëmijë(foshnje); preparate vitaminash; shtesa 

minerale ushqimore (të përfshira në këtë klasë);  

29  Qumësht dhe produkte qumështi, vezë; mish, peshk, shpezë  gjahu; ekstrakte të mishit; 

fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatuara; ftohur, (pelte) reçel, komposto; 

vajra dhe yndyrna ushqimore; jogurt; kefir; kos; qumështi i kondensuar; gjalpë; frape 

qumështi; pije qumështi me baze qumështi; qumesht pluhur; pije me bazë qumështi prej 

bajameve; pije me bazë qumështi prej kokosi; pije me bazë qumështiprej kikiriku; 

maja(kos); qumësht proteinik; qumësht orizi; djathra; mullëz, artificiale; krem (ajkë kosi); 

qumësht soje; hirrë e bërë nga qumështi; krem i rrahur; krem (produkt qumështi); krem me 

baze bimore; zëvendësuesit e qumështit; qumësht tërshërë;  

30  : Kakao, çaj, kafe, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe preparate 

nga drithërat, buk, biskota; bombone; akullore; mjaltë; shurup melase; majë; pluhur pë 

ardhje; kripë, kuzhine; erëza; akull për ftohje; shkum kremi prej çokollate (shkum kremi), 

krem ëmbëlsirash (pasticeri); dulce de leche (ëmbëlsir lyerse); Krem anglez; fondante 

(ëmbëlsirat); glazurë tortesh; glukozë e kuzhinës; pije kakaos me qumësht; kafe me 

qumesht; kafe (përgatitje bimore si zëvendësues të kafesë); qumësht, çokollatë (pije); 

zëvendësues kafeje; pallaqinka; pije me bazë çokollate; pije me bazë kakao; pije me bazë 

kafeje; shkumë (maja); shkopi drithërash; produkte për forcimin e kremit të rrahurë; puding 

orizi; pudinga; akullore; sherbet (akullore); brumë për kek; salcë sallate; salca e 

makaronave; salca, erëza (lyrje);  

32  Pije joalkoolike; pije joalkoolike që përmbajnë fruta; pije freskuese me shije kafeje; 

ekstrakte frutash joalkoolike; smoothie frutash (smooties); ujë të gazuar; ujëra minerale; 

hirrë (pije hirre); shurupe pijesh; pije sportive të pasura me proteina; pije frutash jo 

alkoolike; lëngje frutash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1699 

(220) 25/11/2021 

(731) DUKAT mliječna industrija d.d. 

Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb, 

Hrvatska, HR 

(591) Portokalli 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 
 

     

 

(511) 5  Ushqim për fëmijë; ushqim për fëmijë(foshnje); preparate vitaminash; shtesa 

minerale ushqimore (të përfshira në këtë klasë);  

29  Qumësht dhe produkte qumështi, vezë; mish, peshk, shpezë  gjahu; ekstrakte të mishit; 

fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatuara; ftohur, (pelte) reçel, komposto; 

vajra dhe yndyrna ushqimore; jogurt; kefir; kos; qumështi i kondensuar; gjalpë; frape 

qumështi; pije qumështi me baze qumështi; qumesht pluhur; pije me bazë qumështi prej 

bajameve; pije me bazë qumështi prej kokosi; pije me bazë qumështiprej kikiriku; 

maja(kos); qumësht proteinik; qumësht orizi; djathra; mullëz, artificiale; krem (ajkë kosi); 

qumësht soje; hirrë e bërë nga qumështi; krem i rrahur; krem (produkt qumështi); krem me 

baze bimore; zëvendësuesit e qumështit; qumësht tërshërë;  

30  Kakao, çaj, kafe, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe preparate 

nga drithërat, buk, biskota; bombone; akullore; mjaltë; shurup melase; majë; pluhur pë 

ardhje; kripë, kuzhine; erëza; akull për ftohje; shkum kremi prej çokollate (shkum kremi), 

krem ëmbëlsirash (pasticeri); dulce de leche (ëmbëlsir lyerse); Krem anglez; fondante 

(ëmbëlsirat); glazurë tortesh; glukozë e kuzhinës; pije kakaos me qumësht; kafe me 

qumesht; kafe (përgatitje bimore si zëvendësues të kafesë); qumësht, çokollatë (pije); 

zëvendësues kafeje; pallaqinka; pije me bazë çokollate; pije me bazë kakao; pije me bazë 

kafeje; shkumë (maja); shkopi drithërash; produkte për forcimin e kremit të rrahurë; puding 

orizi; pudinga; akullore; sherbet (akullore); brumë për kek; salcë sallate; salca e 

makaronave; salca, erëza (lyrje);  

32  Pije joalkoolike; pije joalkoolike që përmbajnë fruta; pije freskuese me shije kafeje; 

ekstrakte frutash joalkoolike; smoothie frutash (smooties); ujë të gazuar; ujëra minerale; 

hirrë (pije hirre); shurupe pijesh; pije sportive të pasura me proteina; pije frutash jo 

alkoolike; lëngje frutash; 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1700 

(220) 25/11/2021 

(731) DUKAT mliječna industrija d.d. 

Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb, 

Hrvatska, HR 

(591) E kaltër e errët, kaltër e ndriteshme, 

portokalli, e bardhë, e gjelbër 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

117 

 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 5  Ushqim për fëmijë; ushqim për fëmijë(foshnje); preparate vitaminash; shtesa 

minerale ushqimore (të përfshira në këtë klasë);  

29  Qumësht dhe produkte qumështi, vezë; mish, peshk, shpezë  gjahu; ekstrakte të mishit; 

fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatuara; ftohur, (pelte) reçel, komposto; 

vajra dhe yndyrna ushqimore; jogurt; kefir; kos; qumështi i kondensuar; gjalpë; frape 

qumështi; pije qumështi me baze qumështi; qumesht pluhur; pije me bazë qumështi prej 

bajameve; pije me bazë qumështi prej kokosi; pije me bazë qumështiprej kikiriku; 

maja(kos); qumësht proteinik; qumësht orizi; djathra; mullëz, artificiale; krem (ajkë kosi); 

qumësht soje; hirrë e bërë nga qumështi; krem i rrahur; krem (produkt qumështi); krem me 

baze bimore; zëvendësuesit e qumështit; qumësht tërshërë;  

30  Kakao, çaj, kafe, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe preparate 

nga drithërat, buk, biskota; bombone; akullore; mjaltë; shurup melase; majë; pluhur pë 

ardhje; kripë, kuzhine; erëza; akull për ftohje; shkum kremi prej çokollate (shkum kremi), 

krem ëmbëlsirash (pasticeri); dulce de leche (ëmbëlsir lyerse); Krem anglez; fondante 

(ëmbëlsirat); glazurë tortesh; glukozë e kuzhinës; pije kakaos me qumësht; kafe me 

qumesht; kafe (përgatitje bimore si zëvendësues të kafesë); qumësht, çokollatë (pije); 

zëvendësues kafeje; pallaqinka; pije me bazë çokollate; pije me bazë kakao; pije me bazë 

kafeje; shkumë (maja); shkopi drithërash; produkte për forcimin e kremit të rrahurë; puding 

orizi; pudinga; akullore; sherbet (akullore); brumë për kek; salcë sallate; salca e 

makaronave; salca, erëza (lyrje);  

32  Pije joalkoolike; pije joalkoolike që përmbajnë fruta; pije freskuese me shije kafeje; 

ekstrakte frutash joalkoolike; smoothie frutash (smooties); ujë të gazuar; ujëra minerale; 

hirrë (pije hirre); shurupe pijesh; pije sportive të pasura me proteina; pije frutash jo 

alkoolike; lëngje frutash;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1701 

(220) 25/11/2021 

(731) DUKAT mliječna industrija d.d. 

Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb, 

Hrvatska, HR 

(591) Portokalli, e bardhë, e kaltër,  

e gjelbër 

 

(540)   
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(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 5  Ushqim për fëmijë; ushqim për fëmijë(foshnje); preparate vitaminash; shtesa 

minerale ushqimore (të përfshira në këtë klasë);  

29  Qumësht dhe produkte qumështi, vezë; mish, peshk, shpezë  gjahu; ekstrakte të mishit; 

fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatuara; ftohur, (pelte) reçel, komposto; 

vajra dhe yndyrna ushqimore; jogurt; kefir; kos; qumështi i kondensuar; gjalpë; frape 

qumështi; pije qumështi me baze qumështi; qumesht pluhur; pije me bazë qumështi prej 

bajameve; pije me bazë qumështi prej kokosi; pije me bazë qumështiprej kikiriku; 

maja(kos); qumësht proteinik; qumësht orizi; djathra; mullëz, artificiale; krem (ajkë kosi); 

qumësht soje; hirrë e bërë nga qumështi; krem i rrahur; krem (produkt qumështi); krem me 

baze bimore; zëvendësuesit e qumështit; qumësht tërshërë;  

30  Kakao, çaj, kafe, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe preparate 

nga drithërat, buk, biskota; bombone; akullore; mjaltë; shurup melase; majë; pluhur pë 

ardhje; kripë, kuzhine; erëza; akull për ftohje; shkum kremi prej çokollate (shkum kremi), 

krem ëmbëlsirash (pasticeri); dulce de leche (ëmbëlsir lyerse); Krem anglez; fondante 

(ëmbëlsirat); glazurë tortesh; glukozë e kuzhinës; pije kakaos me qumësht; kafe me 

qumesht; kafe (përgatitje bimore si zëvendësues të kafesë); qumësht, çokollatë (pije); 

zëvendësues kafeje; pallaqinka; pije me bazë çokollate; pije me bazë kakao; pije me bazë 

kafeje; shkumë (maja); shkopi drithërash; produkte për forcimin e kremit të rrahurë; puding 

orizi; pudinga; akullore; sherbet (akullore); brumë për kek; salcë sallate; salca e 

makaronave; salca, erëza (lyrje);  

32  Pije joalkoolike; pije joalkoolike që përmbajnë fruta; pije freskuese me shije kafeje; 

ekstrakte frutash joalkoolike; smoothie frutash (smooties); ujë të gazuar; ujëra minerale; 

hirrë (pije hirre); shurupe pijesh; pije sportive të pasura me proteina; pije frutash jo 

alkoolike; lëngje frutash; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1702 

(220) 25/11/2021 

(731) Teo furniture Sh.p.k  Gumnasell-

Lipjan, KS 

(591) e zeze , portokalle 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   
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(511) 19  Materiale ndertimi jo metalike,kryesisht dyer,dritare, konstruksione te drurit per 

enterier, dysheme,parket, xhama dhe pjeset e tjera te tyre.  

20  Mobilje, mobileri, karriga tavolina,dhe sende te tjera prej drurit dhe material tjeter si 

plastic, ashta, perla,guaska,sfungjer etj., si pjes te tyre.  

37  Instalimi i dyerve, dritareve,parketeve etj.,montazh i mobilerive, mirembajtje dhe 

resoracion i mobiljeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1703 

(220) 25/11/2021 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34   Cigare;  duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare; puro; çakmakë për duhanpirës; 

shkrepëse; artikuj për duhanpirësit; letër cigareje; tuba cigaresh; filtra cigaresh; aparate 

xhepi për rrotullimin(mbështjelljen) e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në 

tuba letre; cigare elektronike; fishekë (katrixha) për cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produktet për qëllime të ngrohjes se duhanit; pajisje dhe pjesë për pajisje për 

ngrohjen e duhanit; zëvendësuesit e duhanit për qëllime thithjeje; cigare që përmbajnë 

zëvendësues të duhanit; kuti cigaresh; pako(kuti) cigaresh; snus me duhan; snuff me duhan 

(Snus është një produkt duhani i lagësht oral i cili vendoset pas buzës së sipërme, të lirshme 

ose në qese me porcione, të cilat i ngjajnë çajit në miniaturë ); snus (qese duhani pa tym 

dhe me lagështi, që vendoset nën buzën e sipërme, me shije) pa duhan; snuff pa duhan (lloj 

duhani pa tym që është bërë nga gjethe duhani të grira hollë ose të grira; mund të ketë 

aroma dhe shije të ndryshme dhe mund të jetë i lagësht ose i thatë); Qese orale pa nikotinë, 

duhani (jo për përdorim mjekësor).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1704 

(220) 25/11/2021 

(731) Yllkë Krasniqi Rr. “Leke Dukagjini” 

su 4/7 Dardani Prishtine, KS 

(591) E kuqe 

(740)  Bau Market L.L.C Veternik Prishtine 
 

(540)     
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(511) 19  Material ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat, produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës xunkthit, kallamit, thuprave të shlegut, blirit, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikuj për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysëm i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1705 

(220) 25/11/2021 

(731) Yllkë Krasniqi Rr. “Leke Dukagjini” 

su 4/7 Dardani Prishtine, KS 

(591) E gjelbërt 

(740)  Bau Market L.L.C Veternik, Prishtinë 
 

(540)    

 

 

     

 

(511) 19  Material ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat, produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës xunkthit, kallamit, thuprave të shlegut, blirit, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikuj për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysëm i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1706 

(220) 25/11/2021 

(731) Yllkë Krasniqi Rr. “Leke Dukagjini” 

su 4/7 Dardani Prishtine, KS 

(591) E Portokallt 

(740)  Bau Market L.L.C Veternik Prishtine 

 

 
 

(540)                              

 

 

     

 

(511) 19  Material ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.  
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20  Mobilet, pasqyrat, kornizat, produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës xunkthit, kallamit, thuprave të shlegut, blirit, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikuj për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysëm i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1707 

(220) 25/11/2021 

(731) Stradivarius España, S.A.  

Polígono Industrial de Sabón, Avenida de la 
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 
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(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekesore; preparate per dhembe jo mjekesore; 

parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca te tjera per larje; 

preparate per pastrim, lustrim, pastrim dhe gerryes; sapune jo mjekesor; kozmetike 

jo mjekesore; Losione flokesh jo mjekesore; lustrim per kepuce, krem dhe dyll; dyll 

rrobaqepesie; dyll per kepuctar; dyll per lekure; dyll (depilues-); dyll lavanderie; dyll 

parketi; shampo; komplete kozmetike; preparate per depilim; preparate per heqjen 

e grim it; deodorante per qeniet njerezore ose per kafshet; karmin; lapsa per 

perdorime kozmetike; lIak per floke; Pastrues thonjsh; preparate per heqjen e lIakut; 

faculeta te ngopura me losione kozmetike; pelhura te ngopura me detergjent per 

pastrim; loeione pas rruajtjes; kremra per qellime kozmetike; preparate per grim; 

pomada per qellime kozmetike; heqes te njollave; thase per parfumimin e lirit; 

preparate per kujdesin e thonjve; preparate zbardhuese (zbardhues) per qellime 

kozmetike; ekstrakte lulesh (parfume); temjan; dru me arome; transferta dekorative 

per qellime kozmetike; qerpiket dhe thonjte e rreme; gur shtuf; parfume potpourris; 

preparate kozmetike per qellime dobesimi; preparate kozmetike per banjo; 

preparate per valezim per floke; preparate per larje; pajisje tualeti; larjet e gojes jo 

per qellime mjekesore; kriperat e banjes, jo per qellime mjekesore; vajra per qellime 

tualeti; preparate per nxirje nga dielli (kozmetike);kolonje; sapune deodorant; pluhur 

talk per perdorim ne tualet; ngjitese per qellime kozmetike; yndyrat per qellime 

kozmetike; Lende gerryese; preparate per rruajtje; kimikate per ndriçimin e ngjyrave 

per qellime shtepiake (lavanderi); shkopinj pambuku per qellime kozmetike; maska 
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bukurie; dyll mustaqesh; bluarje lavanderie; ngjyrues per floke; kozmetike per 

vetullat; shkumes pastrimi; shampo per kafshe shtepiake; kozmetike per kafshe; 

kremra kozmetike; embelsira me sapun; sapun per djersitjen e kembeve; 

detergjente te ndryshem nga ate per perdorim ne operacionet e prodhimit dhe per 

qellime mjekesore; niseshte lavanderie; qumesht pastrues per qellime tualeti; uje 

javelle; preparate per pastrim kimik; uje me arome; parfume; preparate kozmetike 

per qerpiket; preparate kozmetike per kujdesin e lekures; pluhur per grim; ngjitese 

per ngjitjen e flokeve false; zbutes rrobash per larje; ngjyra kozmetike; preparate per 

heqjen e ngjyrave; ujerat e tualetit; parfume shtepiake; shperndares kallami te 

aromes se ajrit. 

4  Vajra dhe yndyra industriale, lubrifikante; kompozime per thithjen e pluhurit; 

karburant; qirinj; qirinj te parfumuar; fitila per ndriçim; yndyrat per ruajtjen e 

lekures; yndyrat per ruajtjen e lekures  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, anketuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese 

(mbikeqyrese), jeteshpetuese dhe mesimore; aparate dhe instrumente per 

percjelljen, nderrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

energjise elektrike; aparate per regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zerit ose 

imazheve; bartes magnetik te te dhenave, disqe per regjistrimin e zerit; 

kompakt disqe, DVD dhe mediume te tjera regjistrimi dixhitale; mekanizma per 

aparate qe operojne me dore; arka, makina lIogaritese, pajisje per perpunimin e 

te dhenave dhe kompjutere; fikese zjarri; pajisje periferike te pershtatura per 

perdorim me kompjutere; syze kunder shkelqimit; syze; lente optike; zinxhire per 

syze; lente kontakti; korda per syze; syze (optike); syze per syze; kuti spektaklesh; 

korniza per syze dhe syze; syze dielli; kuti per lente kontakti; kepuce per mbrojtje 

nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; jelek antiplumb; xhaketa shpetimi; veshje per 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; doreza per zhytes; doreza per 

mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; karta te koduara magnetike; veshje per 

mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtese per aviatore; axhendat 

elektronike; aparate telefonike; peshore; busulla me drejtim; makina kontabiliteti; 

helmeta mbrojtese; teleskope; kronografike (aparat per regjistrimin e kohes); luge 

matese; pedomometra; kompakt disqe (memorie vetem per lexim); pasqyra 

(optika); dylbi; treguesit e temperatures; softuer per lojera; kasetofone; lexues bar 

kodesh; fenere sinjalizues, magjike dhe optike; xham zmadhues (optika); makina 

diktuese; mekanizma per aparate qe operojne me dore; peshore; bateri elektrike, 

galvanike dhe solare; programe kompjuterike (te regjistruara); perkthyes xhepi 

elektronik; tranzistore (elektronike); termometra, jo per qellime mjekesore; 

aparate nderkomunikuese; videokaseta; filma vizatimore te animuar; 

radiotelefonat portative (walkie-talkies); publikime elektronike (te shkarkueshme 

ne menyre elektronike); kohemates per veze (syze rere); alarme akustike 

(zanore); aparate paralajmeruese kunder vjedhjes; alarme zjarri; shtresa per 

maus; altoparlantet; amplifikatore; antena; vizore kunder shkelqimit (hije kunder 

shkelqimit); marres telefonik; kufje muzikore; aparate telefonike; detektore te 

monedhave false; mbrojtes dhembesh; makina per numerimin dhe klasifikimin e 

parave; aparate per matjen e trashesise se lekurave dhe lekures; etiketa 

elektronike per mallra; syze per sport; magnete; tregues elektronike qe leshojne 
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drite; telefona portative; aparate zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente 

per astronomi; valvola termionike (radio); Automata muzikore qe funksionojne me 

monedha Juke box); peshore; gomone per shpetimin e jetes; magnetofon; shirita 

per pastrimin e kokes (incizim); videokaseta; shirita magnetike; aparate 

demagnetizuese per shirita magnetike; barometra; dispenzues biletash; aparate 

per rregullimin e nxehtesise; kamera (fotografi); kamera kinematografike; 

videokamera; fisheke per video lojera; kodues magnetik; sportele revolucionare; 

sllajde (fotografi); projektore rreshqites; dinamometra; disqe reflektuese per 

konsum, per parandalimin e aksidenteve ne komunikacion; shenues te vijes se 

skajit; dozimetra; mbulesa per priza elektrike; komplete radiotelefonike; skanere 

(pajisje per perpunimin e te dhenave); flash-llamba (fotografi); aparate 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; luajtes kompakt 

disku; shenja ndriçuese; tabela neoni; videoregjistrues; tuba te te folurit; memorie 

kompjuterike; mikrofona; mikroprocesore; modeme; aparate frymemarrje per 

notim nenujor; objektivat (thjerrezat) (optika); ozonizues; ekrane projeksioni; 

çelsin elektrik; bilbilat e qenve; butona per kembanat; radio; audio-marres dhe 

video-marres; mbeshtetese dore per perdorim me kompjutere; peshore me leve 

(c,;eliar); aparate televizive; lojtare rekord; perpunues teksti; video telefona; kuti 

mbajtese per kompjutere celulare, kompjutere tablete, telefona celulare, telefona 

inteligjente, lexues librash elektronike dhe pajisje elektronike dixhitale; syze 

inteligjente; ore inteligjente; tela magnetike; aparate radiologjike per qellime 

industriale; stereo personale; gjurmuesit e aktivitetit qe mund te veshen".  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli, gure te çmuar dhe gjysme te çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike; karfica zbukuruese; kunjat e kravates; 

vepra arti prej metali te çmuar; unaza çelesash (xhingla ose xhingla); medalje; 

monedha; bexh prej metali te çmuar; stoli per kepuce dhe kapele prej metali te 

çmuar; manshete; zinxhire oresh; kuti orash; fije prej metali te çmuar (bizhuteri); 

kuti bizhuterish; stoli (bizhuteri); stoli prej qelibari te verdhe; karfica (bizhuteri); 

dhe amulete (bizhuteri); unaza (bizhuteri); stolite e avionit; byzylyke (bizhuteri); 

karfica (bizhuteri); zinxhire (bizhuteri); kuti prej metali te çmuar; gjerdan 

(bizhuteri); kapese kravata; kristale ore, syze ore; kronografi (ore); ore alarmi; 

diamante; bukuri (bizhuteri); xhingla (bizhuteri); kuti per ore; bizhuteri paste; fildish 

(bizhuteri); medaljone (bizhuteri); vathe; perla (bizhuteri); rripa per oret e dores; 

ore; ore".  

16  Leter dhe karton; materiale te shtypura; materiale liberlidhjeje; fotografi; arlikuj 

shkrimi dhe zyre, pervec; mobiljeve; ngjitese per artikuj shkrimi ose per qellime 

shtepiake; materiale artistesh dhe vizatimi; penela; materiale mesimore dhe 

udhezuese; flete plastike, filma dhe qese per mbeshtjellje dhe paketim; lIoji i 

printereve, blloqe printimi; gdhendje; kuti te bera prej kartoni ose letre; modele te 

printuara per rrobaqepesi; peceta letre per heqjen e grimit; kuti klishe; etiketa letre 

ose kartoni; liri tavoline prej letre; peceta letre; shami letre; kuti stilolapsash; 

mbajtese te fletoreve te çeqeve; mbajtese te shkrimit (kompletet); Flete me boje 

per dublikate; çanta te bera nga plastika per paketim; shkumes; peshqir letre per 

fytyren; kuti kapele prej kartoni; lecke gjurmuese; pelhura per liberlidhje; kanavace 

per pikture; peshqir letre; albume; almanake; aparate per etiketim me dore; dosjet 

[paisjet e zyres); materiale dhe instrumente shkrimi; transferla (decalcomanias); 
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kalendaret; postera; dosjet e dokumenteve [kartela); kataloge; karla tregtare; 

komplete vizatimi; gazeta; revista periodike; revista (periodike); libra; litografi; 

Leter ambalazhi; leter higjienike; leter peshuese; dysheke per gota birre; 

faqeshenues; librari; bojera; bojera; bishta letre; materiale vizatimi; printime 

grafike; mjete shkollore (kancelari); rrasa shkrimi; libra komike; tabaka per 

renditjen dhe numerimin e parave; dizenjot (modelet) e qendisjes; qese 

mbeturinash prej letre ose plastike; harta gjeografike; globe tokesore; hidratues 

(artikuj per zyre); Materiale modelimi; projekte, plane; shabllone (kacine); 

pankarta letre ose kartoni; karta, tabela; shkronja çeliku dhe stilolapsa çeliku; 

bojera uji (piktura); shperndares shiritash ngjites; shirita dhe shirita ngjites per 

artikuj shkrimi ose per qellime shtepiake; afishe (karteli); shirita duhani; dosjet 

(aritkujt e zyres); balte modeluese; tabela lIogaritese; veshje sirtaresh prej letre 

(te parfumuara ose jo); modelet e arkitekteve; atlase; flamuj (prej letre); bileta; 

jasteke (kacine); topa per stilolapsa me pika; qese per gatim ne mikrovale; goma 

te tabelave te shkrimit; goma per fshirje; produkte fshirjeje; mbeshtjelles per 

shishe dhe zarfe prej kartoni ose letre; kavaletat e piktoreve; libra kengesh; lapsa 

me qymyr; Leter shkrimi; tabela reklamash prej letre ose kartoni; libreza; shkopinj boje; 

dyll modelimi, jo per qellime dentare; dyll vulosjeje; kunjat e vizatimit, 

ngjitese; shirita dhe harqe letre; shirita boje per printera kompjuterash; shirita per 

makine shkrimi; ngjitese; kabinete per artikuj shkrimi (artikujt e zyres); kompas 

per vizatim; kapese letre; thika letre (prerese); dosje (karteli); libra per shkrim ose 

vizatim; piktura (fotografi) me kornize ose pa kornize; tezga me gishta (artikujt e 

zyres); aparate dhe makina per liberlidhje (pajisje zyre); pelhure e gomuar per 

qellime shkrimi; boje; vizore katrore; mburoja (vula letre); kartolina urimi; leter filtri; 

mbulesa (artikuj zyre), mbeshtjellese (artikuj zyre); stenda fotografike; shirita 

elastike per zyra; nderprerese stapling (artikuj zyre); kapese letrash; flete letre 

(kancelari); mprehes lapsash; mbajtese lapsash; leter me shkelqim; panela per 

piktore; leter argjendi; leter e dylluar; paste modelimi; perforatore zyrash; brushat 

e piktoreve; rula per piktoret e shtepive; kartolina; botime te shtypura; kapele, 

tespihe; leter absorbuese; zarfe (arlikuj zyre)".  

18  Lekure dhe imitime lekure; lekurat dhe lekurat e kafsheve; bagazhe dhe çanta 

mbajlese; çadra dhe çadra; shkopinj ecjeje; kamxhik, parzmore dhe shale; qafore, 

zinxhire dhe veshje per kafshe; çanta; çanta per alpiniste dhe kampiste dhe çanta 

plazhi; çanta per sport; korniza per çanta dore; korniza per çadra ose çadra; 

shkopinj alpinistike; kuleta; çanta dore; komplele udhelimi dhe kuli çelesash (ene 

lekure); çanta mbajtese nga lekura; çanta veshjesh per udhetime; kuti kapele prej 

lekure; çanta hobe per bartjen e foshnjave; çanta pazari me rrota; kuti prej lekure 

ose lekure; kuti me fibra te vullkanizuara; kuleta xhepi; çantat; çantat shkollore 

dhe kutite prej lekure ose lekure; çanta shkollore; kuli per vanitete (te 

pavendosura); zinxhire lekure; lidhese lekure, mbulesa lekure; mbulesa ombrelle; 

copa shale per kuaj; çanta shpine, çanta shpine; kasaforte; kuti muzikore; halter; 

çanta (zarfe, thase) prej lekure, per ambalazhim; perdredhje lekure, fije lekure; 

doreza valixhesh; shkop ecjeje dhe doreza ombrelle; batanije kuajsh; mbulesa 

mobiljesh prej lekure; jasteke per shale kuajsh; unaza ombrelle; shirita me drite 

(parzmore); pajisje parzmore; ndenjese me shkop ecjeje; rripa supe (rripa), prej 

lekure; çanta mjetesh (bosh); çanta me rrjete zinxhir; surrat; frere (parzmore); 
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koka stalla; derrase lekure; shirita prej lekure; mbathje udhetimi; çanta per blerje; 

rripa per pajisjet e ushtareve; gjurme parzmore, rripa parzmore; rripa lekure 

(taketari); rripa per patina; stoli prej lekure per mobilje; rripa lekure; ulese (pjese 

lekure); lekurat e dredhura; bishta "macja e nente"; mbulesa prej lekurash (Iesh); 

lekura per stirup; pjese gome per trazues; copa per kafshe (parzma); freret; 

valixhe; lekura e molusqit (imitim i lekures); gezof; Lekure e eger, pervec;: per 

qellime pastrimi; çanta per hunde (çanta per ushqim, çanta rrjete per blerje; 

kellef, prej lekure, per susta; jasteke gjunjesh per kuaj; shalet e kalerimit; fiksim 

per shale; kuti karte [shenime); gjurme (parzmore); valvola prej lekure".  

25  Veshje, kepuce, kapele; veshje per shofere dhe çikliste; perparese, jo prej letre; 

shirita koke (veshje); rroba banjoje; rroba banjo; kapele dhe sandale per banje; 

boas (qafore); jake mbrojtese; çizme per kepuce sportive dhe plazhi; duksa 

(veshje); shalle; rripa (veshje); rripa parash (veshje); kostume te lagura per ski ne 

uje; kravata; korse (te brendshme); breza per veshje; stoia lesh; shalle; kapele 

(mbulesa koke); doreza (veshje); veshje te papershkueshme nga uji; breza; 

mantila; çorape; çorape; bandana (shami); peliçe (veshje); pizhame; shtresa per 

kepuce; taka; pantallona per bebe [te brendshme); vello (veshje); varese; laeta 

(veshje); xhakete; qafore (veshje); dorashka; mbulesa veshi (veshje); thembra te 

brendshme; pranga, shirita dore (veshje); mburoja te veshjes; rroba plazhi; xhepa 

per veshje; varese çorapesh; varese çorape; mantele; geta; perparese (veshje); 

kostume maskarade; uniforma; majat e kapakeve; çizme galoshe; kepuce prej 

druri; gartere; palltot; kepuce ose sandale esparto; pajisje qe nuk rreshqasin per 

çizme dhe kepuce; fustane mbremjeje; pantofla banjoje; pantallona te gjera, 

perparese; pelushi (te brendshme); beretat; mbulesa kembesh, jo qe ngrohen ne 

menyre elektrike; çizme me dantella; çizme; pjesa e siperme e çizmeve; pjese per çizme; 

pajisje metalike per kepuce; tipsa per kepuce; shtresa per kepuce; taka 

per kepuce; sirtare (veshje), kemisha; zgjedhat e kemishave; perparese te 

kemishave; kemisha me menge te shkurtra; bluza; maica (te brendshme); breke; 

jelek, jelek; xhaketa (veshje); jeleke peshkimi; xhaketa (veshje); kombinime 

(veshje); rreshqitese (te brendshme); veshje te gatshme; kravata te ndashme; 

veshje prej lekure; veshje te imituara prej lekure; mbuelsa dushi; funde; veshje te 

gatshme (pjese veshjesh); pardesy, pelerina; gabardina (veshje); kepuce 

gjimnastike; triko (veshje); xhempera; pulovra; xhempera (pulovra); uniforma; 

dorza (veshje); pjesa e siperme e kepuceve; jakne; pelerinat; peliçe; pantallona; 

gatera, peshtyma; hellanke; çorape; trikotazh (veshje); bluza; Pantallona te 

shkurtra; veshje per gjimnastike; veshje te siperme; te brendshme; sandale; 

veshje saris (indiane); fustane; te brendshme; kapele; gunga; toga; rripat e gaitrit, 

rripat e pantallonave; çallma; kostume; pantofla; kepuce; kepuce sportive  

26  Dantelia dhe qendisje, fjongo dhe bishtalec; butona, grepa dhe sy, kunja dhe 

gjilpera; lule artificiale; dekorime flokesh; floke falco; stoli per veshje; jasteke 

kunjash; stoli per kepuce dhe kapele; dyqane rrobash [artikuj rrobaqepesie]. 

pervec; fillit; shirita flokesh; brasards / shirita krahu [aksesore veshjesh); broshe 

[aksesore per veshje); kuti per qepje; kapese rripi; lidhese kepucesh; kurora me 

lule artificiale; bexha me risi dekorative [butona); qepje kellefi; harqe per floket; 

kuti gjilperash; kopsa [aksesore veshjesh]; kopsat e kepuceve; jastek shpatullash 

per veshje; karficat e flokeve; bexh per veshje; xixa per veshje; numra ose 
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shkronja per shenimin e lirit; trupore; barret per floke; kalimeri; pupla zogjsh 

[aksesore per veshje; top"nyje [pompone); mberthyes me zinxhir; numrat e 

konkurrenteve; copeza ngjitese te nxehtesise per dekorimin e artikujve tekstili 

[rrobaqepesi); grepa per qilim; mberthyes me kapese; pupla struci [aksesore 

veshjesh); shtrengues korseti, kocka balene per korse; shirita çmimesh; korda per 

prerje; xhufke [rrobaqepesi); shirita zgjerues per mbajtjen e mengeve; prerese 

flokesh; rrjeta flokesh; vrima kepucesh; shirita dekorues [rrobaqepesi); kordele 

[lloj dantelle]; kapese pantallonash per c;iklistet; fiksues per veshje; shirita per 

fiksim te grepave dhe shtyllave; shirita elastike; shirita per mbajtesit e perdeve; 

korda per veshje; mbeshtetese per jake; tegela te rreme; festoona [qendisje); theke; fruta 

artificiale; gersheta; kapele per ngjyrosjen e flokeve; kurora artificiale; 

gjiilpera per thurje; stoli per veshje; floke te thurura; paruke; qendisje argjendi; 

buze per veshje; rozeta [rrobaqepesi]; mbajtese per veshje; fiksime per aramit;  

kordela fundesh; fijet e flokeve; tupe; grepa kepucesh  

35  Sherbime reklamimi; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyres; 

sherbime asistence per menaxhim biznesi ose funksione tregtare per nje kompani 

industriale ose tregtare; organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare per 

qeliime komerciale ose reklamuese; sherbimet e promovimit te ofruara nga nje 

kompani tregtare duke leshuar kartelat e sherbimit te dyqaneve per klientet; 

administrimi i programeve te besnikerise se konsumatoreve; sherbime modelimi 

per promovime shitjesh ose qeliime reklamimi; botim i teksteve reklamuese; 

veshje per vitrinen e dyqaneve; sherbime asistence per funksionimin e nje 

shoqerie tregtare mbi baze franshize; demonstrimi i produktit; promovimi i shitjeve 

(per palet e treta); shitjet ne ankande publike; sherbimet e promovimit dhe 

menaxhimit te qendrave tregtare; sherbime asistence per funksionet tregtare te 

nje biznesi qe konsistojne ne perpunimin e porosive nepermjet rrjeteve globale te 

komunikimit; sherbime agjencish import-eksporti; sherbimet e agjencive te 

punesimit; reklamimi on-line ne nje rrjet kompjuterik; ofrimi i sherbimeve paleve 

te treta (blerja e produkteve dhe sherbimeve per kompani te tjera); shperndarja e 

mostrave; menaxhim i kompjuterizuar i dosjeve; marredheniet me publikun; 

sherbimet e agjencive te informacionit komercial; sherbime te agjencive 

reklamuese; marrja me qira e makinave shitese; dhenia me qira e hapesires 

reklamuese; shperndarja e geshtjeve reklamuese; asistence per menaxhimin e 

biznesit; kerkimi i te dhenave ne dosjet kompjuterike (per te tjeret); perpilimi i 

informacionit ne bazat e te dhenave kompjuterike; transkriptimi; pergatitja e 

kolonave te publicitetit; asistence per menaxhimin komercial ose industrial; 

menaxhimi i biznesit te artisteve performues; reklamimi me poste direkte; 

perditesimi i material it reklamues; riprodhimi i dokumentit; studimet e tregut; 

postimi i faturave, reklamimi i jashtem; sondazhi i opinionit; sistemimi i 

informacionit ne bazat e te dhenave kompjuterike; publikimi i teksteve 

reklamuese; Sherbimet e zhvendosjes per bizneset; Kontabiliteti; agjencite e 

shitjes dhe aranzhimi i sherbimeve te shitjes; sherbime me shumice dhe pakice 

me çdo mjet; bashkimi, per te miren e te tjereve, i nje shumellojshmerie mallrash 

(duke perjashtuar transportin e tyre), duke u mundesuar klienteve t'i shikojne dhe 

blejne me lehtesi ate mallra. 
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(210) KS/M/ 2021/1708 

(220) 25/11/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) E bardhë, e kaltër 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ushqime të lehta (snacks) me bazë drithërash nga bollguri i zgjeruar i misrit; 

ushqime të lehta që përmbajnë proteina; preparate nga drithërat me përmbajtje të lartë 

proteinash; ushqime të lehta me bazë drithëra proteinike nga bollgur i zgjeruar i misrit me 

aromë fasule dhe djathi çedër (cheddar ushqime të lehta me bazë drithëra proteinike nga 

bollgur i zgjeruar i misrit me legume (lentils), bizele të verdha dhe qiqra me shije hudhër 

dhe ulliri 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1709 

(220) 25/11/2021 

(731) CELL WELLBEING LIMITED 

13/F., OTB BUILDING, 259-265 DES 

VOEUX ROAD CENTRAL, SHEUNG 

WAN, HONG KONG, HK 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer për aplikacione; programet kompjuterike [softuer i shkarkueshem]; softuer 

kompjuterik, i regjistruar; programet kompjuterike të regjistruara; publikimet elektronike, 

të shkarkueshme; media për luajtje (media palyers) portative.  
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35  Përpilimi i informacionit në baza të të dhënave kompjuterike; kontabiliteti; reklamimi; 

marketingu; konsulencë në menaxhim biznes; menaxhim biznes; konsulencë në 

organizimin e biznesit; konsulencë në menaxhimin e personelit; kërkim i sponzorimit.  

44  Kujdesi shëndetësor; shërbimet e qendrave shëndetësore; sallone bukurie; terapi fizike; 

konsulencë të ushqimit; shërbimet e rehabilitimit (kujdesi shëndetësor).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1710 

(220) 25/11/2021 

(731) CELL WELLBEING LIMITED 

13/F., OTB BUILDING, 259-265 DES 

VOEUX ROAD CENTRAL, SHEUNG 

WAN, HONG KONG, HK 

(591) Nuk kërkohet mbrojtja e ngjyrave 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer për aplikacione; programet kompjuterike [softuer i shkarkueshem]; softuer 

kompjuterik, i regjistruar; programet kompjuterike të regjistruara; publikimet elektronike, 

të shkarkueshme; media për luajtje (media palyers) portative.  

35  Përpilimi i informacionit në baza të të dhënave kompjuterike; kontabiliteti; reklamimi; 

marketingu; konsulencë në menaxhim biznes; menaxhim biznes; konsulencë në 

organizimin e biznesit; konsulencë në menaxhimin e personelit; kërkim i sponzorimit.  

44  Kujdesi shëndetësor; shërbimet e qendrave shëndetësore; sallone bukurie; terapi fizike; 

konsulencë të ushqimit; shërbimet e rehabilitimit (kujdesi shëndetësor).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1711 

(220) 25/11/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) Kafe, e verdhë, e kuqe, e gjelbër, e 

bardhë, e zezë,  

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Çokollatë, çokollatë qumështi, kakao, pije me bazë çokollatë, ushqim i lehtë 

(snacks) me bazë drithërash nga bollguri i zgjeruar i misrit.  

 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

129 

 

(210) KS/M/ 2021/1712 

(220) 25/11/2021 

(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(591) E kuqe, e zeze, ngjyre ari, e verdhe, e 

kalter, e hirit, portokalli, e bardhë, e gjelbër. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të 

hortikulturës,prodhimeve të pylltarisë,gjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të dedikuara për pastrim ,mjeteve për 

dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave 

ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paiisjeve elektrike,aparateve 

elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike ,kompkat 

disqeve ,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për 

kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, pajisjeve për automobila, 

orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave për zya, librave 

dhe gjërave tjera të shtypura ,mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të interiereve 

,mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, 

prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të 

shtratit , tekstilit për përdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltrarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, pajisjeve për 

automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për 

zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim  të 

enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, 
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mbulesave të shtratit ,tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim/në kohë 

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime  të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë,  shtesave ushqimore (suplementave) , fishekzjareve, aparateve dhe 

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve  

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, 

pajisjeve për automobila, orëve të murit,orëve  të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave  tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim  të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjes me pakicë, sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për 

palë të treta, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht 

informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe 

informatave shërbyese për konsumator; Shërbime të organizimit të transaksioneve 

komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës; 

Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim  

kuadrit; Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. Shërbime të asistencës 

në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të 

mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1714 

(220) 26/11/2021 

(731) LJUBLJANSKE MLEKARNE, 

mlekarska industrija, d.o.o. Tolstojeva ulica 

63, 1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) E kaltër 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Substancat dietike për përdorim mjekësor; produkte me vitamina dhe/ose minerale 

të shtuara, veçanërisht që përmbajnë qumësht ose me qumësht të shtuar, për përdorim 

mjekësor; preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim për foshnja.  

29  Qumësht; produktet e qumështit; djathë; produkte djathi; salcë krem; krem (i ëmbël); 

krem (i freskët); gjizë; jogurt (kos); jogurt i zakonshëm, i lëngshëm dhe i fortë; jogurt me 

përmbajtje të ulët yndyre; jogurt frutash ose jogurt me fruta; produkte të jogurtit ose 

produkte me jogurt të shtuar; produkte të fermentuara me bazë qumështi; pije nga  

qumështi; mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 
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konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçel, marmelata, komposto; vezë; vajra dhe 

yndyrna ushqimore  

30  Akulloret e qumështit; jogurt i ngrirë (ëmbëlsira); akulloret e qumështit me shijen e 

jogurtit ose me shtojcë jogurti; pasta dhe ëmbëlsira, veçanërisht me qumësht ose me shtojcë 

qumështi; kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate 

nga drithërat, bukë, brumë dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, melasa; tharmi, pluhur pjekjeje; 

kripë, mustardë; uthull, salca (melemsat); erëza; akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1715 

(220) 26/11/2021 

(731) LJUBLJANSKE MLEKARNE, 

mlekarska industrija, d.o.o. Tolstojeva ulica 

63, 1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591)   E kaltër, e bardhë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Substancat dietike për përdorim mjekësor; produkte me vitamina dhe/ose minerale 

të shtuara, veçanërisht që përmbajnë qumësht ose me qumësht të shtuar, për përdorim 

mjekësor; preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim për foshnja.  

29  Qumësht; produktet e qumështit; djathë; produkte djathi; salcë krem; krem (i ëmbël); 

krem (i freskët); gjizë; jogurt (kos); jogurt i zakonshëm, i lëngshëm dhe i fortë; jogurt me 

përmbajtje të ulët yndyre; jogurt frutash ose jogurt me fruta; produkte të jogurtit ose 

produkte me jogurt të shtuar; produkte të fermentuara me bazë qumështi; pije nga  

qumështi; mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçel, marmelata, komposto; vezë; vajra dhe 

yndyrna ushqimore  

30  Akulloret e qumështit; jogurt i ngrirë (ëmbëlsira); akulloret e qumështit me shijen e 

jogurtit ose me shtojcë jogurti; pasta dhe ëmbëlsira, veçanërisht me qumësht ose me shtojcë 

qumështi; kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate 

nga drithërat, bukë, brumë dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, melasa; tharmi, pluhur pjekjeje; 

kripë, mustardë; uthull, salca (melemsat); erëza; akull.  
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(210) KS/M/ 2021/1716 

(220) 26/11/2021 

(731) LJUBLJANSKE MLEKARNE, 

mlekarska industrija, d.o.o. 

Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, 

Slovenia, SI 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ALPSKO 

 

 
     

 

(511) 5  Substancat dietike për përdorim mjekësor; produkte me vitamina dhe/ose minerale 

të shtuara, veçanërisht që përmbajnë qumësht ose me qumësht të shtuar, për përdorim 

mjekësor; preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim për foshnja.  

29  Qumësht; produktet e qumështit; djathë; produkte djathi; salcë krem; krem (i ëmbël); 

krem (i freskët); gjizë; jogurt (kos); jogurt i zakonshëm, i lëngshëm dhe i fortë; jogurt me 

përmbajtje të ulët yndyre; jogurt frutash ose jogurt me fruta; produkte të jogurtit ose 

produkte me jogurt të shtuar; produkte të fermentuara me bazë qumështi; pije nga  

qumështi; mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçel, marmelata, komposto; vezë; vajra dhe 

yndyrna ushqimore  

30  Akulloret e qumështit; jogurt i ngrirë (ëmbëlsira); akulloret e qumështit me shijen e 

jogurtit ose me shtojcë jogurti; pasta dhe ëmbëlsira, veçanërisht me qumësht ose me shtojcë 

qumështi; kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate 

nga drithërat, bukë, brumë dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, melasa; tharmi, pluhur pjekjeje; 

kripë, mustardë; uthull, salca (melemsat); erëza; akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1717 

(220) 26/11/2021 

(731) Ramadush Aliu “Vëllezërit Aliu” 

SH.P.K Rr.”Tiranës” p.n., Viti, KS 

(591) E kuqen dhe e bardhën 

   

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike 
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37  Shërbime për ndërtimtari dhe riparim; shërbime te instalimit, dhe instalimi dhe riparim i 

pajisjeve elektrike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1718 

(220) 30/11/2021 

(731) Posta Mik Mik sh.p.k  Enis Pakashtica 

Rr. Simon Shkreta, H2/3, Kati 1, Zona 

Qendër, Prishtinë Rr. Simon Shkreta, H2/3, 

Kati 1, Zona Qendër, Prishtinë, KS 

(591) e gjelbër e lehtë, e gjelbër e mbyllur, e 

bardhë C70MOY91.5 KO, C87.5 M24 

Y99.5 K10, CO MO YO KO R255 G255 

B255 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k  

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16   Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta; zarfe dhe çanta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendarë; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar. Të gjitha produktet e listuara nën këtë klasë.   

35  Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administrimin; funksionet e zyrës. 

Të gjitha shërbimet e listuara nën këtë klasë.   

38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 

video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 

transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit. Të gjitha shërbimet e listuara nën këtë klasë.  

39  Transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e udhëtimit. Të gjitha 

shërbimet e listuara nën këtë klasë.  
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(210) KS/M/ 2021/1719 

(220) 30/11/2021 

(731) Posta Mik Mik sh.p.k Enis Pakashtica 

Rr. Simon Shkreta, H2/3, Kati 1, Zona 

Qendër, Prishtinë , KS 

(591) e zezë, e bardhë 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k Rr. Rexhep 

Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, Prishtinë 10000, 

Kosovë 

 
 

(540)  mik mik 

 

 
     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta; zarfe dhe çanta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendarë; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar. Të gjitha produktet e listuara nën këtë klasë.   

35  Reklamimi; menaxhimin e biznesit, organizimin dhe administrimin; funksionet e zyrës. 

Të gjitha shërbimet e listuara nën këtë klasë.   

38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 

video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 

transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit. Të gjitha shërbimet e listuara nën këtë klasë  

39  Transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e udhëtimit. Të gjitha 

shërbimet e listuara nën këtë klasë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1720 

(220) 30/11/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)     BLORMINA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; farmaceutikë; analgjezik; antibiotikë; barna për qëllime 

mjekësore; barna për qëllime njerëzore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; ushqime dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; suplemente ushqimore; 
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shtesa ushqimore minerale; preparate vitaminash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1721 

(220) 30/11/2021 

(300) 018497592  22/06/2021  EU 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH  

Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim am 

Rhein Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  QUICKBAIT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1722 

(220) 30/11/2021 

(731) BABYCENTER PRISHTINË SHPK 

Rruga B, Mati 1 Prishtinë, KS 

(591) E kaltert dhe e bardh  

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, Këpucë, Kapela  

28  Lojëra, lodra ; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; dekorime   

35  Shërbime reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; Ndihma për biznesin, 

administrim i biznesit dhe shërbime administrative; Vlerësimet e biznesit; Këshilla biznesi 

në lidhje me riorganizimin e financave; Marketingu i lidhur me financat; Menaxhimi i 

databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të dhënave, sistematizimi i të 

dhënave dhe menaxhimi i dosjeve; Shërbimet e kontabilitetit; Konsulencë biznesi në lidhje 

me softuerin për bankat; Përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe aplikacioneve 

[aplikacion softuerik] për palët e treta në lidhje me shërbimet këshilluese dhe informative 

që kanë të bëjnë me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, e cila u 

mundëson klientëve të krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto shërbime  
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(210) KS/M/ 2021/1723 

(220) 30/11/2021 

(300) 731) BABYCENTER PRISHTINË 

SHPK Rruga B, Mati 1 Prishtinë, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  BABYCENTER 

 

 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, Këpucë, Kapela  

28  Lojëra, lodra ; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; dekorime   

35  Shërbime reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; Ndihma për biznesin, 

administrim i biznesit dhe shërbime administrative; Vlerësimet e biznesit; Këshilla biznesi 

në lidhje me riorganizimin e financave; Marketingu i lidhur me financat; Menaxhimi i 

databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të dhënave, sistematizimi i të 

dhënave dhe menaxhimi i dosjeve; Shërbimet e kontabilitetit; Konsulencë biznesi në lidhje 

me softuerin për bankat; Përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe aplikacioneve 

[aplikacion softuerik] për palët e treta në lidhje me shërbimet këshilluese dhe informative 

që kanë të bëjnë me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, e cila u 

mundëson klientëve të krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto shërbime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1724 

(220) 30/11/2021 

(731) GALLETAS GULLON, S.A.  

Carretera de Burgos, Km 1,5 

34800 AGUILAR DE CAMPOO 

(PALENCIA) Spain, ES 

(591) E verdhë e errët, e verdhë e 

ndriteshme, e gjlbër e errët, e gjelbër e 

ndriteshme, e bardhë 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1725 

(220) 30/11/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

 

(540)            LAGUNA FUSE 
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(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1726 

(220) 30/11/2021 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)    LAGUNA WAVE 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 
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për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1727 

(220) 30/11/2021 

(731) ATILLA KAVRAK 

Kashar, Apartamenti 4, Shkalla 2, Yzberish 

me nr. 301/202+2-4 Zona Kadastrale 3866, 

Tirane – Shqiperi, AL 

(591) E kaltër, e gjelbër. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

kremra kozmetike; lapsa kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike 

për banjot; aromatikë (vajra esenciale); sapun deodorant; deodorant për  qeniet njerëzore 

ose për kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë; kremra flokësh; llak 

për flokë; ektrakte bimore për qëllime kozmetike; buzekuq; preparate make-up; 

(mirembajtje të fytyrës); parfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje.  

5  Farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; 

preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime 

mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime 

farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime 

veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; 

preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike per qellime 

mjekesore;preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material 

per mbushje dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për 

qëllime mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime 

farmaceutike; kremra për qëllime veterinare; locion mjekësor per larjen e flokeve; paste, 

puder dhembesh mjekesore; shampo mjekësore; ushqim për bebe;shtesa dietike të 

destinuara për të plotësuar një dietë normale ose për të patur përfitime 

shëndetësore;materiale për fashim;materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, 

dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e parazitevë;fungicide, herbicide;preparate bimore 

per qellime mjekesore;leng bimor per qellime mjekesore;vajra kunder djegies nga 

dielli;pomada per qellime mjekesore;ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për 

përdorim mjekësor ose veterinar, ushqime për bebe; suplemente dietike për njerëz dhe 

kafshë.  

10  Aparate dhe instrumente mjekësore dhe terapeutike; artikuj ortopedikë; rripa 

ortopedike; këpucë ortopedike; aparat ushtrimesh fizike për qëllime mjekësore; aparate 

fizioterapie; aparatura dhe instrumente veterinare;gjymtyre artificiale, sy dhe 
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dhembe;material per qepje;pajisje terapeutike dhe ndihmese te pershtatura per personat me 

aftesi te kufizuara;aparate masazhe;aparatura, pajisje dhe artikuj per foshnje;aparate, pajisje 

dhe artikuj te aktivitetit seksual;pajisjet mjekesore per perdorim oftalmik;peshore për 

përdorim mjekësor;aparate radiologjike për qëllime mjekësore;aparate për shërbime 

laboratorike mjekësore klinike për analizën e kampionëve;aparate, pajisje dhe instrumente 

me rrezatim ultravjollcë për përdorim mjekësor;aparate për radioterapi me jon me masë të 

rëndë;detektorë me materiale me efekte shkëlqyese me rreze X për përdorim 

mjekësor;terminale kompjuterike për sisteme të imazherisë mjekësore për përdorim klinik 

dhe diagnostikues;detektorë me rreze neutroni për qëllime mjekësore;analizues biokimikë 

për qëllime mjekësore.  

35  Sherbime te shitjes me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve si: preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizime mjekësore, aparatura dhe materiale dentare, produkte dhe aparatura mjekesore 

dhe farmaceutike, ilace, produkte kozmetike, preparate sanitare per qellime mjekesore, 

ushqime dietike dhe substanca te pershtatshme per perdorim mjekesor dhe veterinar, 

ushqime per foshnja, dieta plotesuese per njerezit dhe kafshet; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; 

reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, 

për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; sigurimi i një tregu 

në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti; marredheniet me 

publikun.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1728 

(220) 30/11/2021 

(731) ALBIJON DURAJ  

Pall. Klint-Flor Shk 1, K.6, Ap.25  

Rruga e Kavajes, Tirane, Shqiperi, AL 

(591) e kuqe, e bardhe 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte kozmetike; Pastrues, të ndryshëm nga ata që përdoren në procese 

prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Sapun; Përgatitjet për aromatizimin e ajrit; 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

140 

 

Aromatizues (Vajra Esenciale); Përgatitje zbardhuese (dekolorues) për qëllime kozmetike; 

Përgatitje zbardhuese (Dekolorues) për përdorim shtëpiak;  

 Preparate kimike për pastrim për qëllime shtëpiake; Përgatitje për pastrim; Peshqir dore 

prej letre të ngopura me agjentë pastrues; Pasta dhëmbësh; Parfume; Shampo; Përgatitje për 

rruajtje; Locione pas rruajtjes; Shkopa prej pambuku për përdorim personal;   

4  Qirinj;Vajra dhe yndyrna industriale;Lubrifikantë;Karburante.   

5  Përgatitje për pastrimin e ajrit; pelena për mosmbajtje; dezinfektues; pelena për bebe; 

peceta sanitare/tampon sanitar; ilaç kundër insekteve.   

6  Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre;sende të vogla të pajisjeve metalike;kontenierë 

metalike për ruajtje ose transport;letër alumini; enë prej metali për gaz të kompresuar ose 

ajër të lëngshëm;   

8  Brisk rroje; thika; gërshërë; lugë; pirunj për tavolina;   

10  Preservativë; qese akulli për qëllime mjekësore.   

11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, ftohje, gatim, ventilimi, furnizimi me ujë; aparate dhe 

makina për pastrimin e ajrit; llamba; llamba, elektrike; çakmakë.   

16  Letër; Stilolapsa; Lapsa; çanta prej letre ose plastike, për paketim; çanta për gatim me 

mikrovalë; libra; peshqirë fytyre prej letre; dosje, për përdorim zyre; mjete zyre, përveç 

mobiljeve; fletë absorbuese prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; 

peceta tavoline prej letre; letër higjenike.   

21  Enë shtëpiake dhe kontejnerë; enë gatimi dhe shërbimi në tavolinë, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krëhër dhe sfungjerë; furça, përveç furçave për pikturë; artikuj për 

qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm i punuar, përveç xhamit për ndërtim; enë 

prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte; shishe; fshesë; pjata; shtupë dyshemeje; pjata prej 

letre; kruese dhëmbësh; mbajtës i krueseve të dhëmbëve; lugë druri; pec për byrek; furçë 

tapeti; furçë dhëmbësh; tel enësh prej metali; sfungjer enësh; doreza plastike për përdorim 

shtëpiak.   

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstilet;tesha lino për shtëpinë;perde prej tekstili ose 

plastike;peshqirë kuzhine prej tekstili.   

26  Kapëse rrobash; dantelle; Lule artificiale; Dekorime për flokët.   

28  Lojëra & lodra; aparate për video-lojëra; Artikuj gjimnastikor dhe sportiv; Dekorime 

për pemët e Krishtlindjeve.   

29  Mish, peshk, shpendë; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata 

dhe të gatuara; komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të 

qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim; sardele, jo të gjalla.   

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapioka dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollate; akullore; sheqer; 

mjaltë; maja, pluhur pjekje; kripë; erëza; uthull.  

31  Drithëra; Fruta dhe perime të freskëta.   

32  Birrë; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.   
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(210) KS/M/ 2021/1729 

(220) 30/11/2021 

(300) 0018596719  10/11/2021  EU 

;018596719  10/11/2021  EU 

(731) Creatio Management- und 

Beratungsgesellschaft mbH  

Arnold-Janssen-Straße 1a  

54516 Wittlich, DE 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)  creatio  

 

 
     

 

(511) 35   Ndihmë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; Shërbime reklamimi, 

marketingu dhe promovimi; Shërbimet e agjencisë së punësimit në lidhje me vendosjen e 

personelit mjekësor dhe infermieror; Vendosja e stafit; Punësimi dhe vendosja e personelit; 

Vendosja dhe rekrutimi i personelit; Shërbimet e agjencisë së rekrutimit të personelit; 

Shërbime konsulence dhe këshillimore në lidhje me vendosjen e personelit; Konsulencë për 

vendosjen e personelit; Rishikimi i kostos së kujdesit shëndetësor; Shërbimet e 

administrimit të biznesit në fushën e shëndetësisë; Shërbimet e përpunimit të të dhënave në 

fushën e kujdesit shëndetësor; Shërbimet e faturimit në fushën e shëndetësisë; Menaxhimi i 

kostove të kujdesit shëndetësor; Negocimi i kontratave me paguesit e kujdesit shëndetësor; 

Përpilimi i statistikave në lidhje me shfrytëzimin e kujdesit shëndetësor; Administrimi i 

programeve të shkëmbimit kulturor dhe arsimor; Shërbimet e agjencisë së punësimit në 

lidhje me personelin dygjuhësh; Shërbimet e agjencive të punësimit; Vendosja e personelit; 

Shërbimet e personelit të përkohshëm; Shërbimet e agjencisë së punësimit në lidhje me 

infermierët; Shërbimet e agjencive të punësimit për detyra të përkohshme pune; Vendosja e 

personelit të përhershëm; Administrimi i planeve të përfitimit të punonjësve; Shërbimet e 

informacionit në lidhje me punë dhe mundësi karriere; Testimi për të përcaktuar 

kompetencën e punës; Analiza e punës për të përcaktuar grupet e aftësive të punëtorëve dhe 

kërkesat e tjera të punëtorëve; Menaxhimi i biznesit; Shërbime konsulence dhe këshillimore 

për menaxhimin e biznesit; Organizata e menaxhimit të biznesit; Operimi i bizneseve [për 

të tjerët]; Menaxhimi i spitalit; Shërbime këshillimore për menaxhim biznesi; Sigurimi i 

informacionit për menaxhimin e biznesit; Analiza e menaxhimit të biznesit; këshilla 

menaxheriale; Administrim dhe menaxhim biznesi; Menaxhimi i biznesit të spitaleve; 

Menaxhimi i biznesit për një shoqëri tregtare dhe për një shoqëri shërbimi; Këshilla në 

lidhje me organizimin dhe menaxhimin e biznesit; Negocimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; Këshilla menaxheriale në lidhje me rekrutimin e stafit; Konsulencë për 

organizimin dhe menaxhimin e biznesit duke përfshirë menaxhimin e personelit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; Konsulencë për menaxhimin e biznesit në fushën e 

zhvillimit të ekzekutivit dhe lidershipit; Shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me 

përputhjen e investitorëve potencialë privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë për financim; 

Përzgjedhja e personelit [për të tjerët]; Shërbime reklamimi në lidhje me rekrutimin e 

personelit; Sigurimi i informacionit në lidhje me rekrutimin; Rekrutimi i personelit; 

Leasing për punonjësit; Konsulencë për personelin; Zhvendosja e personelit; Planifikimi i 

shfrytëzimit të stafit; asistencë për menaxhimin e personelit; Shërbimet e personelit; 

Shërbimet e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe rekrutimit; Menaxhimi i personelit; 

Shërbimet e agjencisë së punësimit për personelin mjekësor; Shërbime këshillimore në 
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lidhje me vendosjen e personelit; Konsulencë për menaxhimin e personelit; Konsulencë 

profesionale në lidhje me menaxhimin e personelit; Konsulencë për punësim.  

36  Shërbime financiare, monetare dhe bankare; Shërbimet e vlerësimit; Mbledhja e 

fondeve dhe sponsorizimi financiar; Shërbimet e pasurive të paluajtshme; Shërbimet e 

sigurimit; Sigurimi i kartave dhe tokeneve me parapagesë; Shërbimet e depozitave të 

sigurta; nënshkrimin e sigurimit; shërbime financiare; Investim kapital; Shërbimet e 

investimit të fondeve; Menaxhimi financiar; Kujdestaria; Shërbimet e këshillimit financiar 

në lidhje me menaxhimin e aseteve; Shërbimet e administrimit të besimit të njësisë së 

klientit privat; Shërbimet financiare në lidhje me menaxhimin e pasurisë; Menaxhimi 

financiar i skemave të investimeve kolektive; brokerimi i investimeve financiare; 

Ndërmjetësimi i abonimeve të aksioneve; brokerimi i investimeve kapitale; Organizimi i 

investimeve financiare; Fondet e përbashkëta; Çështjet monetare; Përgatitja dhe analiza e 

raporteve financiare; Shërbimet e menaxhimit dhe analizës së informacionit financiar; 

Vlerësimi dhe analiza financiare; Sigurimi i informacionit dhe analizave nëpërmjet 

internetit në fushën e investimeve financiare; Shërbimet e financimit të kapitalit 

sipërmarrës për kompanitë; Shërbime konsulence në lidhje me financat e korporatave; 

Menaxhimi financiar i aksioneve në shoqëri të tjera; Konsulencë për investime; Investimet 

e fondeve ndërkombëtare; Konsulencë financiare në lidhje me investimet në pasuri të 

paluajtshme; Ofrimi i informacionit, konsulencës dhe këshillimit në fushën e investimit 

bankar; Investimi në kapital në kompanitë ndërkombëtare; Vlerësimi financiar i kredisë së 

kompanisë; Sigurimi i informacionit financiar në lidhje me aftësinë kreditore të kompanive 

dhe individëve.  

41  Sigurimi i shkollave dhe kurseve të gjuhës; Shërbimet e akademisë arsimore për 

mësimdhënien e gjuhëve; Shërbime arsimore, argëtuese dhe sportive; Publikimi, raportimi 

dhe shkrimi i teksteve; Përkthimi dhe interpretimi; Arsim, argëtim dhe sport; Shërbimet e 

rezervimit dhe rezervimit të biletave për aktivitete dhe ngjarje arsimore, argëtuese dhe 

sportive; Shërbime edukative në sektorin e shëndetësisë; Ofrimi i shërbimeve arsimore në 

lidhje me shëndetin; Shërbimet arsimore në lidhje me shëndetin; Kurse udhëzuese në lidhje 

me shëndetin; Shërbimet e trajnimit në lidhje me shëndetin dhe sigurinë; Ofrimi i 

trajnimeve në fushën e kujdesit shëndetësor dhe të ushqyerit; Sigurimi i informacionit 

arsimor për shëndetin dhe fitnesin; Shërbime edukative dhe trajnimi në lidhje me kujdesin 

shëndetësor; Kryerja e programeve të mbështetjes arsimore për profesionistët e kujdesit 

shëndetësor; Trajnim; Konsulencë për trajnime dhe trajnime të mëtejshme; Kryerja e 

seminareve mësimore; Ofrimi i kurseve të edukimit të vazhdueshëm mjekësor; Informacion 

mbi arsimin; Sigurimi i objekteve për trajnimin e aftësive për punësim; Shërbimet 

këshilluese në lidhje me arsimin; Shërbime arsimore në lidhje me mjekësinë; Shërbimet e 

formimit profesional; Konsulencë profesionale në lidhje me arsimin; Shërbimet arsimore në 

lidhje me formimin profesional; Ofrimi i kurseve të edukimit të vazhdueshëm të 

infermierisë; Kryerja e programeve të mbështetjes arsimore për kujdestarët; mësimi i 

gjuhës; Shërbime shkollore për mësimin e gjuhëve.  

43  Çerdhe, çerdhe dhe objekte të kujdesit për të moshuarit; Informacion për akomodimin e 

përkohshëm, këshilla dhe shërbime rezervimi; Sigurimi i akomodimit të përkohshëm; 

Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Akomodimi i përkohshëm; Sigurimi i 

ushqimit dhe pijeve; Dhënia me qira e mobiljeve, linjave, vendosjes së tavolinave dhe 

pajisjeve për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Informacion, këshillim dhe shërbime 

rezervimi për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbimet e shtëpisë për të moshuarit. 
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44  Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Kujdesi për higjienën dhe bukurinë 

njerëzore; Shërbimet e ndihmës për infermierinë në shtëpi; Kujdesi infermieror; Kujdes 

mjekësor; Shërbimet e shtëpisë së të moshuarve; Organizimi i akomodimit në shtëpi 

pushimi; Shërbimet e këshillimit mjekësor rezidencial; Shërbimet e kujdesit ambulator dhe 

spitalor; Shërbimet e trajtimit mjekësor rezidencial; Shërbimet e kujdesit mjekësor dhe 

analizës në lidhje me trajtimin e pacientit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1732 

(220) 01/12/2021 

(731) RELIGIOUS TECHNOLOGY 

CENTER 1710 Ivar Avenue, Suite 1100 

Los Angeles, California  90028 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Materiale të shtypura, përkatësisht, libra, revista, buletine, broshura dhe materiale 

të shtypura edukative që kanë të bëjnë me fenë dhe filozofinë.   

45  Shërbimet fetare dhe pastoriale, përkatësisht auditimi fetar për të arritur një kuptim më 

të madh të vetes dhe përfitimit shpirtëror; kryerja e shërbimeve fetare me bashkësi 

(xhemat).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1734 

(220) 01/12/2021 

(731) LIA STUBLLA L.L.C. Lagja Arbëria 

3, blloku C 2.1, 10000  Prishtinë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale; preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe 

gërryes;  Kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;  

pastrues intimë për qëllime të higjienës personale; kremra kozmetike jo mjekësorë  lapsa 
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kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët;  maska bukurie;  preparate kozmetike për 

banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose për 

kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë artificial; kremra flokësh; llak për 

flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzëkuq; make-up; preparate make-up 

(mirëmbajtje te fytyrës); parfumeri; parfume; shapon; sapun rroje; preparate mbrojtëse nga 

rrezet e diellit.  

9  Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sporte; syze noti; këllëfë për syze ; 

korniza për syza; kuti për syze;  

16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej kartoni për 

mbështjellje ose paketim  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; 

mbulesa mobilie prej lëkurës; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për 

blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; 

çanta beli; çanta plazhi; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine 

për nxënës; çanta për sport; çanta për blerje; çanta pazari; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për 

mbajtjen e dokumenteve; valixhe; qese për mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera 

personale; çantë shpine; valixhe me rrota; çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; 

çanta për alpinistë  

25  Veshje, mbathje, kapela; rroba, xhinse, bluza, bluza për meshkuj, bluza për femra, bluza 

me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë ose pa 

mëngë; xhaketa sportive; jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; 

pulovër; këmisha; bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; pantallona; veshje zyrtare;  

veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma; fustane për femra,  

fustane dasmash, xhamadanë (jelek), fustane solemne, fustane nusërie, fustane për raste 

solemne, fustane shtëpie, fustana për mbrëmje, fustane sfiladave, rroba banjo; brekë të 

banjës; mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; 

çorapë (triko); çorape sportive; këpucë; këpucë lëkure;  

këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; 

pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; take; çizme; 

gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; veshje të brendshme; këmishë e brendshme; 

këmishë e brendshme për sport; brekë; pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba 

të mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

kapele [veshje]; kapele; kapuça [veshje].  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, kozmetikes, parfumeve; make-up, syzeve, 

syze delli, korniza të syzeve, bagazheve, valixheve, çantave, veshjeve, veshje për gra; 

veshje të mbrëmjes; fustaneve;  fundeve; veshjeve për dasma; fustaneve për femra,  

fustaneve dasmash, xhamadanë (jelek), fustaneve solemne, fustaneve nusërie, fustaneve për 

raste solemne, fustaneve shtëpie, fustaneve për mbrëmje, fustaneve të sfiladave, mbathjeve, 

xhinëseve, xhaketave, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; shërbimet online( në 

internet) të shitjeve me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, bagazheve, valixheve, çantave, 

veshjeve, mbathjeve, këpucëve, rrobave .  
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(210) KS/M/ 2021/1735 

(220) 01/12/2021 

(731) LIA STUBLLA L.L.C. 

Lagja Arbëria 3, blloku C 2.1, 10000  

Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale; preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe 

gërryes;  Kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;  

pastrues intimë për qëllime të higjienës personale; kremra kozmetike jo mjekësorë  lapsa 

kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët;  maska bukurie;  preparate kozmetike për 

banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose për 

kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë artificial; kremra flokësh; llak për 

flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzëkuq; make-up; preparate make-up 

(mirëmbajtje te fytyrës); parfumeri; parfume; shapon; sapun rroje; preparate mbrojtëse nga 

rrezet e diellit  

9  Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sporte; syze noti; këllëfë për syze ; 

korniza për syza; kuti për syze;  

16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej kartoni për 

mbështjellje ose paketim.   

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; 

mbulesa mobilie prej lëkurës; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për 

blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; 

çanta beli; çanta plazhi; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine 

për nxënës; çanta për sport; çanta për blerje; çanta pazari; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për 

mbajtjen e dokumenteve; valixhe; qese për mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera 

personale; çantë shpine; valixhe me rrota; çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; 

çanta për alpinistë.  

25  Veshje, mbathje, kapela; rroba, xhinse, bluza, bluza për meshkuj, bluza për femra, bluza 

me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë ose pa 

mëngë; xhaketa sportive; jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; 

pulovër; këmisha; bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; pantallona; veshje zyrtare;  

veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma; fustane për femra,  

fustane dasmash, xhamadanë (jelek), fustane solemne, fustane nusërie, fustane për raste  

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

146 

 

 

solemne, fustane shtëpie, fustana për mbrëmje, fustane sfiladave, rroba banjo; brekë të 

banjës; mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; 

çorapë (triko); çorape sportive; këpucë; këpucë lëkure;  

këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; 

pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; take; çizme; 

gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; veshje të brendshme; këmishë e brendshme; 

këmishë e brendshme për sport; brekë; pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba 

të mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

kapele [veshje]; kapele; kapuça [veshje].  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, kozmetikes, parfumeve; make-up, syzeve, 

syze delli, korniza të syzeve, bagazheve, valixheve, çantave, veshjeve, veshje për gra; 

veshje të mbrëmjes; fustaneve;  fundeve; veshjeve për dasma; fustaneve për femra,  

fustaneve dasmash, xhamadanë (jelek), fustaneve solemne, fustaneve nusërie, fustaneve për 

raste solemne, fustaneve shtëpie, fustaneve për mbrëmje, fustaneve të sfiladave, mbathjeve, 

xhinëseve, xhaketave, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; shërbimet online( në 

internet) të shitjeve me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, bagazheve, valixheve, çantave, 

veshjeve, mbathjeve, këpucëve, rrobave .   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1737 

(220) 01/12/2021 

(300) 59957448  20/10/2021  CN 

(731) Shenzhen Relx Technology Co., Ltd  

4th Floor, Building 2, Wangda Industrial 

Park, West of Songbai Road, Tangtou 

Community, Shiyan Street, Baoan District, 

Shenzhen, China, CN 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34   Cigare elektronike; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim 

në cigare elektronike; nargjile elektronike; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, 

për duhan; solucione të lëngshme për përdorim në cigare elektronike; filtra cigaresh; Tuba 

për pirjen e duhanit elektronik; Avullues oral për duhanpirësit; Cigare që përmbajnë 

zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare; Kuti cigaresh; Çakmakë për 

duhanpirës; Duhani; Shkrepese; Mbajtëse shkrepesesh; Kuti shkrepsesh; Cigare elektronike 

për përdorim si alternativë ndaj cigareve tradicionale; puro elektronike; kuti cigaresh 

elektronike; Tretësira të lëngshme të nikotinës për përdorim në cigare elektronike; tuba 

avullues per cigaret pa tym; Pajisjet për ngrohjen e duhanit me qëllim të thithjes; solucione 

të lëngshme për përdorim si një alternativë ndaj nikotinës për cigaret elektronike.  
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(210) KS/M/ 2021/1738 

(220) 02/12/2021 

(731) BUKUR Group L.L.C. 

Autostrada Prishtine –Ferizaj, KM2  

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Pro Juris Law Firm L.L.C 

Perandori Justinian nr. 146 10000 Prishtinë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe produktet e bëra nga këto materiale (të 

përfshira nën klasën, në vecanti mallrat e vogla te lekures; canta rrobash dhe udhetimi; 

canta ; ombrella dhe cadrat e diellit; bagazhet, cantat, kuletat dhe bartesit e tjere.  

24  Veshje, mbathje, mbështjellëse koke  

25  Rroba për burra,gra dhe femijë, çorapë;kapelë;ndërresa noti; rroba banjoje; rripa; 

kravata; doreza (veshje); këpucë ; rripa prej lekure.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1739 

(220) 02/12/2021 

(731) YAMABIKO CORPORATION 

7-2, Suehirocho 1-chome, Ohme, Tokyo, 

Japan, JP 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Sharra me zinxhir; Furça me motor dhe me furçë me fuqi; Prerëse bari me motor 

dhe me energji elektrike; Prerëse mbrojtëse me motor dhe me energji elektrike; krasitëse 

pemësh (makineri dhe vegla makinerie); me motor dhe, ventilatorë me fuqi për mbeturinat 

e oborreve; spërkatës që funksionojnë me energji elektrike dhe me motor; makina për 

sperkatjen e insekticideve dhe dezinfektim; fryrëse me presion pluhuri (makina); makinë 

për pastrimin e skajeve të rrugës ose trotuareve (makina); makinë për shpimin e tokës së 

gjelbëruar; makinë për prerjen  e barit (makineri); sharra prerëse; sharra rrethore; makina 

dhe vegla makinerish për spërkatje për kontrollin e dëmtuesve; makineri bujqësore, 

kopshtarie dhe pylltarie, vegla makinerish dhe vegla dhe aparate që operojnë me energji 

elektrike; Makina dhe aparate për prerje, shpim, gërryerje, mprehje dhe trajtim 

sipërfaqësor, të gjitha për përdorim në bujqësi, pylltari dhe hortikulturë.  

9  Bateritë; karikues baterish; aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e 
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energjisë elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1740 

(220) 02/12/2021 

(300) 83438  03/06/2022  JM 

(731) GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare (UK) IP Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex, TW8 9GS, England, UK 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  HALEON 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes; sapune; parfumeri; vajra 

esenciale; kozmetikë; shampo për lëkurën e kokës dhe flokët; preparate jo mjekuese për 

kujdesin dhe pastrimin e lëkurës; kremra për lëkurë, kremra-losione për lëkurë dhe flokë, 

xhel për lëkurë, pomade për lëkurë  (kremëra me permbajtje te ndryshme per mbrojtjen dhe 

ushqimin e lekures), krem të ftohtë; preparate për kujdesin e lëkurës; preparate për mbrojtje 

nga dielli; preparate për zbardhjen e lëkurës; pasta për dhëmb dhe shpëlarës goje jo për 

qëllime mjekësore; freskues të frymëmarrjes; xhel dentar; pastë dhëmbësh; preparate për 

zbardhjen e dhëmbëve, preparate për lustrim të dhëmbëve, preparate dhe përshpejtues për 

zbardhjen e dhëmbëve, preparate kozmetike për heqjen e njollave të dhëmbëve; preparate 

tualeti jo mjekësore; preparate jo mjekuese për kujdesin oral; preparate për pastrimin, 

larjen, lustrimin dhe deodorimin e protezave.  

5  Preparate dhe substanca farmaceutike dhe medicinale, me përjashtim të preparateve dhe 

substancave për kujdesin kirurgjikal dhe/ose profesional të shikimit; agjentë terapeutikë 

(mjekësorë), me përjashtim të agjentëve kirurgjikale dhe/ose profesionale të kujdesit për 

shikimin; arna ngjitëse për qëllime mjekësore, duke përjashtuar arna ngjitëse për përdorim 

në fushat e kujdesit kirurgjikal dhe/ose profesional të shikimit; arna ngjitëse për qëllime 

kirurgjikale, duke përjashtuar arna ngjitëse për përdorim në fushat e kujdesit kirurgjik 

dhe/ose profesional të shikimit; arna ngjitëse që përfshijnë një preparat farmaceutik, duke 

përjashtuar arna ngjitëse për përdorim në fushat e kujdesit kirurgjikal dhe/ose profesional të 

shikimit; arna medicinale, allçi dhe veshje për trajtimin e sëmundjeve, gjendjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; vaksina; vitamina, minerale dhe shtesa ushqimore; preparate 

dietike; substanca dietike duke përfshirë ushqimet dhe pijet e përshtatura për përdorim 

mjekësor; ushqime për foshnjat dhe invalidët; preparate për humbje peshe; preparate 

medicinale për kujdesin oral, përkatësisht pastat medicinale të dhëmbëve, shpëlarësit 

medikamentoz të gojës; preparate medicinale zbardhuese; preparate për sterilizimin e 

protezave; çamçakëz medikamentoz dhe tableta për higjienën e dhëmbëve; ngjitës për 

protezat, fiksuesit e protezave, xhel dentar mjekësor; përgatitjet për lënien e duhanit.   

21  Brusha për dhëmb, brusha elektrike për dhëmb, penj për pastrimin e dhëmbëve, 

rrëmojca,  mbajtes rrëmojcash (jo nga metalet fisnike) dhe enë plastike për mbajtjen 

(vendosjen) e brushave të dhëmbëve.  

44   Kujdesi mjekësor, higjienik dhe i bukurisë; shërbimet e kujdesit shëndetësor; ofrimi i 

informacionit dhe shërbimeve mjekësore; informacionin e ofruar për pacientët dhe 
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profesionistët e kujdesit shëndetësor në lidhje me produktet farmaceutike, vaksinat, 

sëmundjet dhe çrregullimet mjekësore dhe trajtimet përkatëse nëpërmjet internetit; terapi 

gjenesh dhe qelizave; shërbimet e këshillimit mjekësor dhe psikologjik; shërbimet 

mjekësore dhe të kujdesit shëndetësor; të gjitha shërbimet e sipërpërmendura, duke 

përjashtuar shërbimet që kanë të bëjnë me kujdesin kirurgjik dhe/ose profesional të shikimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1741 

(220) 03/12/2021 

(731) UPL CORPORATION LIMITED 

Company organized under the laws of 

Mauritius 6th Floor, Suite 157B, Harbor 

Front Building President John Kennedy 

Street Port Louis Mauritius, MU 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  BALISTIK 

 

 
     

 

(511) 5  Herbicide, pesticide, insekticide, fungicide, vermicide, rodenticide, vidicide 

(weedicides), preparate për vrasjen e barërave të këqija dhe shkatërrimin e parazitëve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1742 

(220) 03/12/2021 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ujë mineralë për qëllime mjekësore, ujë termalë; preparate farmaceutike dhe 

veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim dietetik, pije dhe substanca të 

përshtatura për përdorim mjekësor dhe  ushqim klinike dhe substanca ushqimore për 

foshnje; ushqim për foshnje; formula për fëmijë (ushqim për foshnje); ushqim për fëmijë të 

vegjël; qumësht pluhur për foshnje; ushqime dhe substanca ushqimore për përdorim 

mjekësor për fëmijë dhe invalidë; ushqime dhe substanca ushqimore për nënat gji dhënëse 

për përdorim mjekësor; suplemente ushqimore për qëllime mjekësore për gratë shtatzëna 

dhe nënat  gji dhënëse; suplemente ushqimore; shtesa dietike për përdorim mjekësor; 

suplemente ushqimore dhe dietike për përdorim mjekësor; preparate vitaminash, preparate 

me bazë - minerale; zëvendësuesit e vakteve ushqimore të përshtatura për përdorim 

mjekësor; ëmbëlsira dietike për përdorim mjekësor; fibër diete; kripëra me erë; kripërat e 
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ujit mineral; locione mjekësore; pomada për djegie nga rrezet e dielli për përdorim 

farmaceutik; produkte veterinare dhe preparate; preparate sanitare për kafshë; shtesa 

ushqimore për përdorim mjekësor për kafshë; produkte për freskimin e ajrit; dezinfektues; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; produkte kundër kafshëve; insekticide pluhur dhe 

spërkatës; bonbone për qëllime mjekësore, vitamina dhe preparate vitaminash; ushqime 

dietetike për përdorim mjekësor; detergjente për kafshë për përdorim mjekësor  

29  Perime dhe patatet (të konservuara, të ngrira, të thara ose të gatuara), frutat (të 

konservuara, të ngrira, të thara ose tëgatuara), kërpudhat (të konservuara, të thara ose të 

gatuara), mishi, shpezë, gjahu, peshk dhe produkte ushqimore nga deti, të gjitha këto 

produkte në formë ekstraktesh, supash, pelte, lyerse, konservuara, gjellave të gatuara, të 

ngrira ose të dehidratuara; reçel; vezë; pjata të gatuara me bazë perimesh, patate, fruta, 

mish, shpezë, peshk dhe produkte ushqimore nga deti; qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe 

produkte qumështi; qumësht dhe produkte qumështi; qumësht pluhur; preparate dhe pije me 

bazë qumështi; zëvendësuesit e qumështit; pije qumështi, pije ku predominon qumështi; 

desert me bazë qumështi dhe desert me bazë kremi; pije me bazë qumështi që përmbajnë 

drithëra dhe/ose çokollatë; jogurt; qumësht soje (zëvendësues qumështi), kokrra të 

konservuara të sojës për konsum njerëzor; preparate proteinash për konsum njerëzor; 

zbardhues për kafe dhe/ose çaj (zëvendësues kremi); vajra dhe yndyrna ushqimore; salsiçe; 

karakeri (ushqime te përziera), gjalpë kikiriku; supa, koncentrat i supave, preparat për 

përgatitjen e supave, supë, kube bujoni, bujon, po ashtu në formë të kubeve, tabletave ose  

në formë pluhuri, koncentrat  i gjellave  , preparate për përgatitjen e bujonit, supave; 

zëvendësuesit e qumështit; koncentrat qumështi; qumësht i kondensuar dhe i  ëmbëlsuar; 

pije dhe produkte ushqimore të bazuara në produkte e baxhove me elemente ushqyese 

dhe/ose dietetike të shtuara; qumësht orizi për qëllime të kuzhine. Frutat dhe ushqimet me 

proteina të drithërave të përdorura si zëvendësues i peshkut ose ushqimeve të detit; ushqime 

të përgatitura nga peshku ose zëvendësuesit e ushqimeve të detit; peshk me bazë perimesh 

ose zëvendësues të ushqimeve të detit. Frutat dhe ushqimet me proteina të drithërave të 

përdorura si zëvendësues të mishit; lyrësit nga perimet, frutave, proteina të drithërave ose 

zëvendësues të mishit; ushqime të përgatitura me përmbajtje kryesisht nga zëvendësuesit e   

mishit; hamburgerë perimesh, karakeri (ushqime te përziera) vegjetariane, salcice 

vegjetariane; zëvendësues të mishit me bazë perimesh; humus; sallata me bazë humusi; dips 

(krem me permbajtje te ndryshme) ; sallata frutash; sallata  perimesh; lyrës me bazë 

humusi.  

30  Kafe, ekstrakte kafeje, kafe me aromë, preparate kafeje dhe pije; kafe e ftohte; 

zëvendësuesit e kafesë, ekstraktet artificiale të kafesë, preparatet dhe pijet e bazuara në kafe 

artificiale; çikore (zëvendësues i kafesë); preparate bimore për përdorim si zëvendësues të 

kafesë; çaj, ekstrakte çaji, preparate dhe pije me bazë çaji; çaj i ftohte; preparate me bazë 

malti për konsum njerëzor; ekstrakt malti për ushqim; malt për konsum njerëzor;  kakao 

dhe preparate dhe pije me bazë kakao; çokollatë, produkte çokollate, preparate dhe pije me 

bazë çokollate; preparatet dhe pijet me bazë drithëra të përfshira në këtë klasë; sheqer; 

biskota; ëmbëlsira; ëmbëlsira sheqeri; biskota me përmbajtje të ndryshme të ëmbëlsirave ; 

torte ; vafera; karamele; pudingë; bonbone; çamçakëz, jo për qëllime mjekësore; ëmbëltues 

natyralë; produkte buke; miell; bukë; maja;  torte me përzierje pluhuri; pastë; desert (të 

përfshira në këtë klasë); akull, akull uji, sherbet, ëmbëlsira të ngrira, ëmbëlsira të ngrira, 

akullore, desertë të ngrira, jogurt i ngrirë, pluhura dhe agjentë lidhës (të përfshirë në këtë 

klasë) për të bërë akull të ngrënshëm dhe/ose akull uji dhe/ose sherbeta dhe/ose ëmbëlsira 
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me akull dhe/ose ëmbëlsira me akull dhe/ose akullore dhe/ose jogurt të ngrirë; mjaltë dhe 

zëvendësues të mjaltit; drithëra, të përpunuara; drithëra për mëngjes, shufra drithërash, 

muesli, korn flaks, shufra drithërash, drithëra të gatshme për ngrënie; preparate  drithërash; 

snacks(ushqime ne mes vakteve) të bëra nga drithërat; oriz, pasta, noodles (shpageta); 

produkte ushqimore të bëra nga orizi, mielli, tërshëra ose mielli i drithërave, gjithashtu në 

formën e pjatave të gatuara; pica; sandviçë; preparate pastash dhe brumë për kek gati për 

pjekje; salca, salcë soje; keqap domatesh; produkte për aromatizues ose erëza të produkteve 

ushqimore; erëza ushqimore, aromatizues, salcë sallate, majonezë; mustardë; uthull.  

32  Ujë i still, ujë xixëllues ose i gazuar, ujë i përpunuar, ujë burimi, ujë mineral, ujë i 

tryezës, ujë i aromatizuar; pije funksionale dhe/ose ushqyese me bazë uji, duke përfshirë 

ato me vitamina, minerale ose bimor; pije me shije frutash dhe pije me bazë frutash, lëngje 

frutash, lëngje frutash të koncentruar dhe lëng perimesh; nektar, nektar frutash (pije), pije 

frutash joalkoolike; pije të lehta nga frutat dhe/ose me shije frutash; limonada, pije të 

gazuara dhe pije të tjera joalkoolike; shurupe, ekstrakte dhe esenca dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve joalkoolike (përveç vajrave esenciale); pije me bazë uji me ekstrakte 

çaji; pije të bëra me fermentim laktikë; pije hirrë; pije me bazë soje; pije me bazë malti; pije 

joalkoolike me bazë malti; pije izotonike; pije energjike; pije të përziera me fruta ose 

perime (smoothies); sherbeti (pije).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1743 

(220) 03/12/2021 

(731) Industrija piva i sokova “Trebjesa” 

d.o.o. NIKŠIĆ Ul. Njegoševa 18, 81400 

Nikšić, MNE, ME 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra, stout (të forta), lager, porter dhe ale; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije 

të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për 

përgatitjen e pijeve.  

35  Shërbimet të shitjes me pakicë, shërbimet e dyqaneve me pakicë, shërbimet e shitjes me 

pakicë me porosi me postë dhe shërbimet elektronike ose on-line të shitjes me pakicë në 

lidhje me shitjen e pijeve alkoolike, birrës, stout (fortë), lager, porter, ale, ujërave mineral 

dhe të gazuar, pijeve joalkoolike, pijeve frutash, lëngjeve frutash, shurupeve, preparateve 

për përgatitjen e pijeve; shërbime reklamimi; shërbimet e reklamimit dhe promovimit; 

organizimeve, funksionimit dhe mbikëqyrjes së shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese 

dhe skemave të besnikërisë ndaj klientit; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence 

të gjitha në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura.   
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(210) KS/M/ 2021/1744 

(220) 03/12/2021 

(731) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 

000 Zagreb, Croatia, HR 

(591) Ngjyrë  e gjelbër e hapur, e  kuqe. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrë; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1745 

(220) 03/12/2021 

(731) Jamnica plus d.o.o. Getaldićeva 3, 10 

000 Zagreb, Croatia, HR 

(591) Ngjyrë  e kaltër, e  kuqe, e bardhë. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrë; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve.  
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(210) KS/M/ 2021/1746 

(220) 06/12/2021 

(731) Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) 

Rr., Gazmend Zajmi, Nr.6 Prishtinë, KS 

(591)   E zezë, e bardhë 

(740)  Qendresa Ibrahimi Oda e Afarizmit të 

Kosovës (OAK) Rr. Gazmend Zajmi, nr. 6, 

Bregu i Diellit, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1747 

(220) 06/12/2021 

(731) Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) 

Rr., Gazmend Zajmi, Nr.6 Prishtinë, KS 

(740)  Qendresa Ibrahimi Oda e Afarizmit të 

Kosovës (OAK) Rr. Gazmend Zajmi, nr. 6, 

Bregu i Diellit, Prishtinë 

 

 
 

(540)  Oda e Afarizmit të Kosovës 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1748 

(220) 06/12/2021 

(731) Altrin Salihu Sllatin e Epërm,Viti, KS 

(591)  E bardhë, e hirit dhe e kaltërt. 

(740)  Altrin Salihu Sllatin e Epërm,Viti 
 

(540)   
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(511) 32  Birrat, ujërat natyral mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike,pije 

frutash dhe lëng frutash,shurupet dhe prgatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1749 

(220) 06/12/2021 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, Switzerland, 

CH 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/1, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të thara, konzervuara, ziera dhe gatuara; xhelatinë (pelte); reçel (gjeme); 

marmeladë; gjalpë kakao; produkte qumështi; lyrës nga qumështi, shtresa për lyrje nga 

qumështi; produkte të qumështit, posaçërisht deserte nga qumështi dhe deserte të ftohta nga 

qumështi, duke përfshirë krema [produkt qumështi] dhe produkte nga jogurti; djath; krema 

djathi (djath për lyerje); produkte më bazë djathi; lyrës nga djathi; djath i ri i bardhë 

(fromage frais); qumësht dhe produkte të qumështit; qumësht pluhur; deserte dhe preparate 

për përgaditjën e ëmbëlsirave nga produktet e qumështit; јоgurti; јоgurt për pije; përzierje 

qumështi (Shejk); krema; shllag; puding krema; gjizë; pije të cilat kryesisht përbëhen prej 

qumështi; pije aromatizuese me bazë qumështi, duke përfshirë pije aromatizuese me bazë 

qumështi me çokolatë, çokolatë të bardhë dhe/ose kafe; imtësira; zëvendësime të qumështit; 

qumësht bajamesh; qumësht soje; qumësht orizi; qumësht kokosi; qumësht tërshëre; 

qumësht kikiriku; pije me bazë jogurti; ëmbëlsirat e bëra nga zëvendësuesit e qumështit; 

pije të bëra nga zëvendësuesit e qumështit; ushqime me bazë patate, perime ose fruta; arra 

të pjekura, të thara, të kripura dhe me erëza; lyerje lajthie; lyerje nga frutat; lyerje me bazë 

arra.  

30  Kafe; еkstrakte të kafës; zëvendësuesit e kafes; kakao; çokollatë; pije me bazë kakao, 

çokollata dhe kafe dhe preparate për përgaditjën e pijeve të tilla; çaj; produkte 

bukëpjekësish; sheqer dhe ëmbëltues; pjekurina; biskota; kuleç të ëmbel; Brownies (janë 

një ëmbëlsirë me çokollatë amerikane e bërë në të shumtën si kek, edhe pse me përbërës 

paksa të ndryshëm); ëmbëlsira nga djathi; kuleç ëmbelsirë; uafëll; napolitanka; produkte 

ëmbëlsirash, posaçërisht ëmbëlsira nga sheqeri dhe çokollata; lyrje nga çokollata; produkte 

ëmbëlsirash të ftohta dhe të ngrira; akullore; deserte; deserte me bazë të drithërave të ngrira 

dhe çokollate; kuleç embëlsirë të ngrirë; jogurt i ngrirë; deserte të ftohura nga drithërat dhe 

çokollata; produkte nga brumi; preparate nga drithërat; ushqim për mengjes nga drithërat; 

akullore; shërbete; mjaltë; puding; kupa (kokoshka) dhe patatina nga misri; grimësira me 

bazë misri, orizi, elbi, thekër ose pjekurina. 
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32   Pije joalkoolike; shurupe për përgatitjen e pijeve; preparate joalkoolike për 

prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1750 

(220) 06/12/2021 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, Switzerland, 

CH 

(591) E verdhë-kafe, e kuqe, e artë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/1, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të thara, konzervuara, ziera dhe gatuara; xhelatinë (pelte); reçel (gjeme); 

marmeladë; gjalpë kakao; produkte qumështi; lyrës nga qumështi, shtresa për lyrje nga 

qumështi; produkte të qumështit, posaçërisht deserte nga qumështi dhe deserte të ftohta nga 

qumështi, duke përfshirë krema [produkt qumështi] dhe produkte nga jogurti; djath; krema 

djathi (djath për lyerje); produkte më bazë djathi; lyrës nga djathi; djath i ri i bardhë 

(fromage frais); qumësht dhe produkte të qumështit; qumësht pluhur; deserte dhe preparate 

për përgaditjën e ëmbëlsirave nga produktet e qumështit; јоgurti; јоgurt për pije; përzierje 

qumështi (Shejk); krema; shllag; puding krema; gjizë; pije të cilat kryesisht përbëhen prej 

qumështi; pije aromatizuese me bazë qumështi, duke përfshirë pije aromatizuese me bazë 

qumështi me çokolatë, çokolatë të bardhë dhe/ose kafe; imtësira; zëvendësime të qumështit; 

qumësht bajamesh; qumësht soje; qumësht orizi; qumësht kokosi; qumësht tërshëre; 

qumësht kikiriku; pije me bazë jogurti; ëmbëlsirat e bëra nga zëvendësuesit e qumështit; 

pije të bëra nga zëvendësuesit e qumështit; ushqime me bazë patate, perime ose fruta; arra 

të pjekura, të thara, të kripura dhe me erëza; lyerje lajthie; lyerje nga frutat; lyerje me bazë 

arra.  

30  Kafe; еkstrakte të kafës; zëvendësuesit e kafes; kakao; çokollatë; pije me bazë kakao, 

çokollata dhe kafe dhe preparate për përgaditjën e pijeve të tilla; çaj; produkte 

bukëpjekësish; sheqer dhe ëmbëltues; pjekurina; biskota; kuleç të ëmbel; Brownies (janë 

një ëmbëlsirë me çokollatë amerikane e bërë në të shumtën si kek, edhe pse me përbërës 

paksa të ndryshëm); ëmbëlsira nga djathi; kuleç ëmbelsirë; uafëll; napolitanka; produkte 

ëmbëlsirash, posaçërisht ëmbëlsira nga sheqeri dhe çokollata; lyrje nga çokollata; produkte 

ëmbëlsirash të ftohta dhe të ngrira; akullore; deserte; deserte me bazë të drithërave të ngrira 

dhe çokollate; kuleç embëlsirë të ngrirë; jogurt i ngrirë; deserte të ftohura nga drithërat dhe 

çokollata; produkte nga brumi; preparate nga drithërat; ushqim për mengjes nga drithërat; 

akullore; shërbete; mjaltë; puding; kupa (kokoshka) dhe patatina nga misri; grimësira me 

bazë misri, orizi, elbi, thekër ose pjekurina.  

32  Pije joalkoolike; shurupe për përgatitjen e pijeve; preparate joalkoolike për prodhimin e 

pijeve.  
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(210) KS/M/ 2021/1751 

(220) 06/12/2021 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, Switzerland, 

CH 

(591) Kuqe, ari, zezë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/1, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të thara, konzervuara, ziera dhe gatuara; xhelatinë (pelte); reçel (gjeme); 

marmeladë; gjalpë kakao; produkte qumështi; lyrës nga qumështi, shtresa për lyrje nga 

qumështi; produkte të qumështit, posaçërisht deserte nga qumështi dhe deserte të ftohta nga 

qumështi, duke përfshirë krema [produkt qumështi] dhe produkte nga jogurti; djath; krema 

djathi (djath për lyerje); produkte më bazë djathi; lyrës nga djathi; djath i ri i bardhë 

(fromage frais); qumësht dhe produkte të qumështit; qumësht pluhur; deserte dhe preparate 

për përgaditjën e ëmbëlsirave nga produktet e qumështit; јоgurti; јоgurt për pije; përzierje 

qumështi (Shejk); krema; shllag; puding krema; gjizë; pije të cilat kryesisht përbëhen prej 

qumështi; pije aromatizuese me bazë qumështi, duke përfshirë pije aromatizuese me bazë 

qumështi me çokolatë, çokolatë të bardhë dhe/ose kafe; imtësira; zëvendësime të qumështit; 

qumësht bajamesh; qumësht soje; qumësht orizi; qumësht kokosi; qumësht tërshëre; 

qumësht kikiriku; pije me bazë jogurti; ëmbëlsirat e bëra nga zëvendësuesit e qumështit; 

pije të bëra nga zëvendësuesit e qumështit; ushqime me bazë patate, perime ose fruta; arra 

të pjekura, të thara, të kripura dhe me erëza; lyerje lajthie; lyerje nga frutat; lyerje me bazë 

arra.  

30  Kafe; еkstrakte të kafës; zëvendësuesit e kafes; kakao; çokollatë; pije me bazë kakao, 

çokollata dhe kafe dhe preparate për përgaditjën e pijeve të tilla; çaj; produkte 

bukëpjekësish; sheqer dhe ëmbëltues; pjekurina; biskota; kuleç të ëmbel; Brownies (janë 

një ëmbëlsirë me çokollatë amerikane e bërë në të shumtën si kek, edhe pse me përbërës 

paksa të ndryshëm); ëmbëlsira nga djathi; kuleç ëmbelsirë; uafëll; napolitanka; produkte 

ëmbëlsirash, posaçërisht ëmbëlsira nga sheqeri dhe çokollata; lyrje nga çokollata; produkte 

ëmbëlsirash të ftohta dhe të ngrira; akullore; deserte; deserte me bazë të drithërave të ngrira 

dhe çokollate; kuleç embëlsirë të ngrirë; jogurt i ngrirë; deserte të ftohura nga drithërat dhe 

çokollata; produkte nga brumi; preparate nga drithërat; ushqim për mengjes nga drithërat; 

akullore; shërbete; mjaltë; puding; kupa (kokoshka) dhe patatina nga misri; grimësira me 

bazë misri, orizi, elbi, thekër ose pjekurina.  

32  Pije joalkoolike; shurupe për përgatitjen e pijeve; preparate joalkoolike për prodhimin e 

pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1752 

(220) 06/12/2021 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, Switzerland, 

CH 

(540)   
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/1, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 29  Fruta të thara, konzervuara, ziera dhe gatuara; xhelatinë (pelte); reçel (gjeme); 

marmeladë; gjalpë kakao; produkte qumështi; lyrës nga qumështi, shtresa për lyrje nga 

qumështi; produkte të qumështit, posaçërisht deserte nga qumështi dhe deserte të ftohta nga 

qumështi, duke përfshirë krema [produkt qumështi] dhe produkte nga jogurti; djath; krema 

djathi (djath për lyerje); produkte më bazë djathi; lyrës nga djathi; djath i ri i bardhë 

(fromage frais); qumësht dhe produkte të qumështit; qumësht pluhur; deserte dhe preparate 

për përgaditjën e ëmbëlsirave nga produktet e qumështit; јоgurti; јоgurt për pije; përzierje 

qumështi (Shejk); krema; shllag; puding krema; gjizë; pije të cilat kryesisht përbëhen prej 

qumështi; pije aromatizuese me bazë qumështi, duke përfshirë pije aromatizuese me bazë 

qumështi me çokolatë, çokolatë të bardhë dhe/ose kafe; imtësira; zëvendësime të qumështit; 

qumësht bajamesh; qumësht soje; qumësht orizi; qumësht kokosi; qumësht tërshëre; 

qumësht kikiriku; pije me bazë jogurti; ëmbëlsirat e bëra nga zëvendësuesit e qumështit; 

pije të bëra nga zëvendësuesit e qumështit; ushqime me bazë patate, perime ose fruta; arra 

të pjekura, të thara, të kripura dhe me erëza; lyerje lajthie; lyerje nga frutat; lyerje me bazë 

arra.  

30  Kafe; еkstrakte të kafës; zëvendësuesit e kafes; kakao; çokollatë; pije me bazë kakao, 

çokollata dhe kafe dhe preparate për përgaditjën e pijeve të tilla; çaj; produkte 

bukëpjekësish; sheqer dhe ëmbëltues; pjekurina; biskota; kuleç të ëmbel; Brownies (janë 

një ëmbëlsirë me çokollatë amerikane e bërë në të shumtën si kek, edhe pse me përbërës 

paksa të ndryshëm); ëmbëlsira nga djathi; kuleç ëmbelsirë; uafëll; napolitanka; produkte 

ëmbëlsirash, posaçërisht ëmbëlsira nga sheqeri dhe çokollata; lyrje nga çokollata; produkte 

ëmbëlsirash të ftohta dhe të ngrira; akullore; deserte; deserte me bazë të drithërave të ngrira 

dhe çokollate; kuleç embëlsirë të ngrirë; jogurt i ngrirë; deserte të ftohura nga drithërat dhe 

çokollata; produkte nga brumi; preparate nga drithërat; ushqim për mengjes nga drithërat; 

akullore; shërbete; mjaltë; puding; kupa (kokoshka) dhe patatina nga misri; grimësira me 

bazë misri, orizi, elbi, thekër ose pjekurina.  

32  Pije joalkoolike; shurupe për përgatitjen e pijeve; preparate joalkoolike për prodhimin e 

pijeve.  

 
 

(210) KS/M/ 2021/1755 

(220) 07/12/2021 

(731) A.AKSULAR GIDA TİCARET VE 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

ANADOLU BULVARI ÖZANKARA 

GIDA SİTESİ 4.BLOK NO:136 

MACUNKOY YENİMAHALLE , TR 

(591) Kuqe, e gjelbert, e bardhe 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

(540)   
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(511) 30  Kafe, kakao; pije me bazë kafeje ose kakao, pije me bazë çokollate. Makarona, 

petë të mbushura, petë. Ëmbëlsira dhe produkte buke me bazë miell; ëmbëlsira të bazuara 

në miell dhe çokollatë; bukë, simit [gjevrek turke në formë unaze të mbuluar me fara 

susami], pogaça [gjevrek turke], pita, sanduiçe, katmer [pastë turke], byrekë, ëmbëlsira, 

bakllava [ëmbëlsirë turke me bazë brumë të lyer me shurup], kadayif [turqisht. ëmbëlsirë 

me bazë brumi]; ëmbëlsirat me bazë brumi të lyera me shurup; puding, krem, kazandibi 

[puding turk], puding orizi, keskül [puding turk]. Mjaltë, zam bletësh për konsum njerëzor, 

propolis për qëllime ushqimore. Erëza për ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca 

(erëza), salcë domatesh. Maja, pluhur për pjekje. Miell, bollgur, niseshte për ushqim. 

Sheqeri, sheqeri në kubikë, sheqer pluhur. Çaj, çaj me akull. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, 

krisur, vafera. Çamçakëz. Akullore, akullore të ngrënshme. Kripë. Ushqim rostiçeri me 

bazë drithëra, kokoshka, tërshërë të grimcuar, patate të skuqura misri, drithëra mëngjesi, 

grurë i përpunuar për konsum njerëzor, elb i grimcuar për konsum njerëzor, tërshërë e 

përpunuar për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për konsum njerëzor, oriz. Melasa për 

ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1756 

(220) 07/12/2021 

(731) BELGİN MADENİ YAĞLAR, 

TİCARET VE SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi, 

İhsandede Caddesi, No:125, 

Gebze/KOCAELİ/TURKEY, TR 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/1, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet që përdoren në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë dhe 

pylltari. Plehrat dhe dherat (dheu). Rrëshirat artificiale të papërpunuara dhë plastika e 

papërpunuar. Kompozime për shuarjen e zjarrit. Ngjitës jo për qëllime mjekësore, shtëpiake 

dhe të zyrës   

4  Vaj dhe yndyrë industriale; lëng për prerje; kompozicione për thithjen, lagëjen dhë 
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lidhjen e pluhurit. Lëndë djegëse të ngurta, thëngjil, dru zjarri. Lëndë djegëse dhe gaz; 

benzina, nafta, gazi i lëngshëm i naftës, gazi natyror, mazut dhe aditivët e tyre jo-kimike. 

Qirinj; fitila; dylli gjysëm i gatshëm; dyll dhe parafinë për qëllime ndriçimi. Energji 

elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1757 

(220) 08/12/2021 

(731) N.SH. " B. DINA - OXYGEN " 

Prishtinë, Livadhe në Rr.Magj.Prishtinë-

Mitrovicë (GJINI) Prishtina, Republika e 

Kosoves, KS 

(740)  Besim Dina Rr. Bajram Fazliu 

Prishtina, Republika e Kosoves  

 
 

(540)  OXYGEN PRODUCTIONS 

 

 
     

 

(511) 35  Hulumtim në fushen e biznesit, kërkim dhe analizë të tregut; këshilla menaxhimi; 

sondazhe të publikut; aktivitete marketing, aktivitete promocioni, agjensi publiciteti, 

agjensi reklamash, prezantime të mallrave në median komunikuese.  

38  Shpërndarjen e të rejave dhe informacioneve në formë tekstuale dhe audio vizuale; 

komunikim dhe transmetim I të rejave dhe informacioneve nëpërmjet telefonit, radios, 

televizionit, satelitit dhe nëpërmjet mënyrave tjera analoge të komunikimit; agjenci lajmesh  

41  Trajnim dhe arsimim, posaçërisht ne domenin e shtypit dhe gazetarisë; prodhim, 

redaktim, editim, huazim dhe abonim I gazetave, magazinave, librave, filmave dhe 

mbështetësve tjerë për të rejat dhe informacionet të llojit tekstual dhe audio vizual; 

planifikim, organizim dhe mbajtja e seminareve, konferencave të shtypit; prodhime të 

destinuara për radio dhe television; publikim I raporteve; shërbime educative; aktivitete 

argëtuese, argëtim ne radio; dhënia me qira e regjistrimeve të zërit, dhënia me qira e 

regjistruesve të video-kasetave; prodhim I progameve në radio; studio filmash, prodhim 

filmash. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1758 

(220) 08/12/2021 

(731) N.SH. " B. DINA - OXYGEN " 

Prishtinë, Livadhe në Rr.Magj.Prishtinë-

Mitrovicë (GJINI) Prishtina, Republika e 

Kosoves, KS 

(740)  Besim Dina Rr. Bajram Fazliu 

Prishtina  

 
 

(540)  RADIO OXYGEN 

 

 
     

 

(511) 35  Hulumtim në fushen e biznesit, kërkim dhe analizë të tregut; këshilla menaxhimi; 

sondazhe të publikut; aktivitete marketing, aktivitete promocioni, agjensi publiciteti, 

agjensi reklamash, prezantime të mallrave në median komunikuese.  
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38  Shpërndarjen e të rejave dhe informacioneve në formë tekstuale dhe audio vizuale; 

komunikim dhe transmetim I të rejave dhe informacioneve nëpërmjet telefonit, radios, 

televizionit, satelitit dhe nëpërmjet mënyrave tjera analoge të komunikimit; agjenci 

lajmesh.  

41  Trajnim dhe arsimim, posaçërisht ne domenin e shtypit dhe gazetarisë; prodhim, 

redaktim, editim, huazim dhe abonim I gazetave, magazinave, librave, filmave dhe 

mbështetësve tjerë për të rejat dhe informacionet të llojit tekstual dhe audio vizual; 

planifikim, organizim dhe mbajtja e seminareve, konferencave të shtypit; prodhime të 

destinuara për radio dhe television; publikim I raporteve; shërbime educative; aktivitete 

argëtuese, argëtim ne radio; dhënia me qira e regjistrimeve të zërit, dhënia me qira e 

regjistruesve të video-kasetave; prodhim I progameve në radio.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1759 

(220) 08/12/2021 

(731) N.SH. " B. DINA - OXYGEN " 

Prishtinë, Livadhe në Rr.Magj.Prishtinë-

Mitrovicë (GJINI) Prishtina, Republika e 

Kosoves, KS 

(740)  Besim Dina Rr. Bajram Fazliu 

Prishtina, Republika e Kosoves  

 
 

(540)  OXYGEN PRESS 

 

 
     

 

(511) 35  Hulumtim në fushen e biznesit, kërkim dhe analizë të tregut; këshilla menaxhimi; 

sondazhe të publikut; aktivitete marketing, aktivitete promocioni, agjensi publiciteti, 

agjensi reklamash, prezantime të mallrave në median komunikuese.  

38  Shpërndarjen e të rejave dhe informacioneve në formë tekstuale dhe audio vizuale; 

komunikim dhe transmetim I të rejave dhe informacioneve nëpërmjet telefonit, radios, 

televizionit, satelitit dhe nëpërmjet mënyrave tjera analoge të komunikimit; agjenci 

lajmesh.  

41  Trajnim dhe arsimim, posaçërisht ne domenin e shtypit dhe gazetarisë; prodhim, 

redaktim, editim, huazim dhe abonim I gazetave, magazinave, librave, filmave dhe 

mbështetësve tjerë për të rejat dhe informacionet të llojit tekstual dhe audio vizual; 

planifikim, organizim dhe mbajtja e seminareve, konferencave të shtypit; prodhime të 

destinuara për radio dhe television; publikim I raporteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1760 

(220) 08/12/2021 

(731) MILOT MALAJ  

RR. METO BAJRAKTARI - PRISHTINE, 

KS 

(591) E ZEZE 

(740)  HALIT CACAJ DHE ISUF CACAJ 

“GOLUX” SH.P.K. RR. LUAN 

(540)   
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HARADINAJ NR. 23. DEÇAN 
 

     

 

(511) 11  Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin avull, gatim, frigoriferike, tharje, 

ventilating, furnizimi me ujë dge qëllime sanitare.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat e bër nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto materiale dhe nuk janë 

përfshirë  

20  Mobilje  pasqyra, korniza foto; mallrat ( qe nuk perfshihen ne klasat tjera)prej druri, 

tape  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1764 

(220) 08/12/2021 

(731) United States Polo Association 

1400 Centrepark Blvd., Suite 200,  

West Palm Beach, FL 33401, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)  USPA 

 

 

 
     

 

(511) 3  Parfume, ujë tualeti; sprej i parfumosur për trup; kozmetikë”.   

14  Ora dhe artikuj argjendarie; kuti për ora; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe 

mallra nga metalet e çmuara; gurë të çmuar; orëmatëse dhe instrumente kronometrike  

18  Bllok shënimesh, çanta dore, çanta krahu, çantë e vogël dore, kuletë dore, kuleta për 

monedha, kuleta, çanta për kartela krediti, çanta për biznes kartela, çanta bartëse, çanta 

shpine, çanta sporti, çanta për libra, çanta për plazh, çanta bartëse, çanta për pelena, çanta 

kozmetike që shiten të zbrazta, çanta udhëtimi, valixhe, ombrella  

25  Rroba për veshje: Veshje për foshnje, shami të larme, mantil banjo, brekë të shkurta për 

banjo, kostume për banjo/kostume për larje, rroba për plazh, rripa, përparëse, sutjena, jelekë 

grash, veshje me imitim lëkure, veshje lëkure, pallto, pelerine, fustane, robdëshambër, 

veshore, shalla të gjerë për gra, dorëza, shirita për kokë, artikuj trikotazhi, xhaketa, xhinse, 

fanella, veshje të thurura, kostume, dorashka pa gishta, kravata, veshje të sipërme, pallto 

gabardinë, pardesy, pantollona, gëzof me kapuç, ponço, pullovera, xhempera, pizhame, 

sarong, veshje shiriti për brez ose krahë, shami/shalla, shalla mbështjellëse, këmisha, 

këmisha me mëngë të shkurta, fanella sporti, pollo këmisha, këmisha për ragbi, funde, 

pantollona të shkurta në formë fundi, pantollona të shkurtë, maska gjumi, këmisha nate, 

çorape, kostume, llastik çorapesh, veshje e brendshme [ndërresa të brendshme], triko, 

veshje e brendshme njëcopëshe, bluza, geta, pantallona, uniforma, vello, jelekë, veshje të 

papërshkueshme nga uji. 

Mbulesa për kokë: Kapela të ngushta, kasketa, kapela, kësule, kapele në formë cilindri, 

streha kaskete, bereta. 
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Këpucë: Sandalle, papuçe shapka, qizme, këpucë atletike, këpucë zyrtare, thembra, shtroja 

këpucësh, lidhëse, pajisje metali për këpucë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1765 

(220) 08/12/2021 

(731) United States Polo Association 

1400 Centrepark Blvd., Suite 200,  

West Palm Beach, FL 33401, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Ora; ora muri dhe or adore; kuti prezentimi pwr ora  

18  Bllok shënimesh, çanta dore, çanta krahu, çantë e vogël dore, kuletë dore, kuleta për 

monedha, kuleta, çanta për kartela krediti, çanta për biznes kartela, çanta bartëse, çanta 

shpine, çanta sporti, çanta për libra, çanta për plazh, çanta bartëse, çanta për pelena, çanta 

kozmetike që shiten të zbrazta, çanta udhëtimi, valixhe, ombrella  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1766 

(220) 08/12/2021 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike. 
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(210) KS/M/ 2021/1767 

(220) 08/12/2021 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  SPEVIGO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1768 

(220) 08/12/2021 

(731) FATON HASANI Prishtine Rr.Garcia 

Lorka, adresa blloku 2 Nr 18, Arberi 3,, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Prishtinë - Lagja 

Arberia Rr. Selim Berisha nr.36 
 

(540)  arrnuts 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta të thara dhe të përgatitura arrore si meze; fruta të thata; fara luledielli, të 

përgatitura; fara luledielli, të përpunuara; fara kungulli, të përgatitura; fara kungulli, të 

përpunuara; qiqra, të thata; qiqra, të përpunuara; kikirikë, të përgatitur; kikirikë, të 

përpunuar; fruta arrore të pjekura; bajame të pjekura; rrush të thatë; fistikë, të përgatitur; 

fistikë, të përpunuar; fruta arrore me aromë.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë kafe ose kakao, pije me bazë çokollate; misër, i pjekur; qiqra 

të veshura me sheqer  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1770 

(220) 08/12/2021 

(731) EXIT GROUP SH.P.K : Rr.Rexhep 

Luci p/n, Prishtinë, Republika e Kosovës, 

KS 

(740)  Visar Kastrati EXCLUSIVE Sh.p.k., 

Adresa: Rr. Aziz Abrashi nr.86 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë. 

 
 

(540)  EXIT 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa (duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 
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duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1773 

(220) 08/12/2021 

(300) 018501958  28/06/2021  EU 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio  45202, US 

(591)  E gjelbër dhe e bardhë. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi;  preparate 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; 

detergjentë për lavanderi; lëngje për lavanderi; preparate për zbutjen e rrobave; substanca 

për ne lavanderi; agjentë shpëlarës për lavanderi; vajra esencialë si aroma për përdorim në 

lavanderi; preparate për aromatizim për përdorim në lavanderi; sapunë dhe xhel; produkte 

shpëlarëse dhe preparate për zbutje; zbutës të rrobave.  

5  Preparate për larje për asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide; germicide; 

dezinfektues për përdorim shtëpiak; mjete per dezinfektimin e rrobave; mjete per 

dezinfektim per perdorim gjate shperlarjes se rrobave; detergjente germicide; sapunë dhe 

detergjentë dezinfektues; mjete dezinfektues për përdorim shtëpiak.  

16  Enë prej kartoni ose letra e përforcuar; materiale ambalazhimi të bëra nga letra ose 

kartoni ose plastika ose celuloza e rigjeneruar; kuti nga kartoni dhe/ose letra dhe/ose 

plastika dhe/ose celuloza e regjeneruar; kuti të palosshme për paketim të bëra prej letre ose 

kartoni; enë nga kartoni për ambalazhim; kuti nga letra ose kartoni ose letra e përforcuar 

ose plastika; kuti nga letra ose kartoni ose letra e përforcuar për ambalazhim industrial; enë 

nga materiali i letrës ose nga materiali i letrës i mbuluar me film nga materiali plastik, të 

siguruara që fëmijët mos të mund hapin; ambalazhë e stampuar nga materiali i letrës, e 

siguruar ashtu që fëmijët mos te mund ta hapin; ambalazhë nga letra ose kartoni ose letra e 

përforcuar ose materiali i letrës e mbështjellur me film nga materiali plastik, e siguruar 

ashtu që fëmijët mos te mund ta hapin; enë nga kartoni të siguruara kundër hapjes së 

rastësishme; enë nga letra të siguruara kundër hapjes së rastësishme; enë nga letra dhe 

plastika të siguruara kundër hapjes së rastësishme; enë për paketim nga kartoni të siguruara 

kundër hapjes së rastësishme; paketime nga letra të siguruara kundër hapjes së rastësishme; 
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ambalazhë e stampuar nga letra ose kartoni ose letra e përforcuar, të siguruara që fëmijët 

mos të mund  ti hapin; ambalazhë nga letra dhe/ose kartoni dhe/ose plastika dhe/ose 

celuloza e regjeneruar të siguruara kundër hapjes së rastësishme; i gjith malli i 

lartëpërmendur për mbajtjen e preparateve për zbardhje dhe supstancave për lavanderi, 

detergjenteve për larje të rrobave, lëngjeve për larje të rrobave, mjeteve për shpërlarje të 

rrobave, mjeteve për dezinfektim të rrobave, preparateve për aroma për përdorim gjatë 

larjes së rrobave, sapunëve dhe xheleve, preparateve për shpërlarje dhe preparateve për 

zbutje, zbutjen e pëlurave, preparateve për pastrim, lustrim, fërkim dhe preparateve abraziv, 

ujërave aromatik për përdorim në amvisëri dhe për përdorim në pëlhura, kozmetikës, 

prodhimeve të tualetërisë.     

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1774 

(220) 08/12/2021 

(300) 2021-081565  30/06/2021  JP 

(731) FUJITSU LIMITED 1-1, 

Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku, 

Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina për përpunimin e metaleve; makineri dhe aparatura minerare; makina dhe 

aparate ndërtimi; makina ngarkimi dhe shkarkimi; makinat elektromekanike për industrinë 

kimike; makina për prodhimin e artikujve tekstili; makina për prodhimin e letrës; makina 

për përpunimin e fibrave bimore; makina shtypi; makineri dhe aparate të libërlidhjes për 

qëllime industriale; makina dhe aparate për prodhimin e galanterisë së qelqit; makina për 

lyerje; makina ambalazhimi (paketimi); makina mbështjellëse; makina për përpunimin e 

plastikës; makina për prodhimin e gjysmëpërçuesve; makina për prodhimin e gomës; 

motorë, përveç atyre të mjeteve tokësore; lidhëset e makinerive dhe komponentët e 

transmisionit, me përjashtim të automjeteve tokësore dhe pjesët e tyre; susta (pjesë 

makinerish); pllakat e frenave, përveç për automjete; valvula (pjesë makinerish); pajisje për 

tërheqjen e perdeve, me funksion elektrik; hapëse dyersh, elektrike; 3D printerë.  

9  Regjistra arke; makinat e automatizuara të arkëtimit (ATM); alarme zjarri; alarme gasi; 

alarme kundër vjedhjes (plaçkitjeve); aparate dhe instrumente laboratorike; pajisje 

fotografike; makina dhe aparate kinematografike; aparatet dhe instrumentet optike; aparatet 

matëse; aparatet dhe instrumente të rilevimit (gjeodete); aparate rregulluese, elektrike; 

bateri, elektrike; bateri diellore; ohmmetra; oscilografë; galvanometra; treguesit e humbjeve 

elektrike; paisje për matjen e valëve; kabllo, elektrike; pajisje telekomunikacioni; aparate 

ndërkomunikuese; transmetues (telekomunikacion); aparate për telekomandë; komplete 

radiotelegrafike; komplete radiotelefonike; makineri dhe aparate për radio (fanar) fener; 

ndihmës personalë dixhitalë; telefona inteligjentë; kompjuterë të portativ; monitorë portativ 
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me video ekrane;lexues optik të karaktereve; terminalet e kartelave të kreditit; ndërfaqe 

(interfejs) për kompjuterë; tastiera kompjuteri; monitorë (hardvere kompjuterik); 

kompjuterë të holë klientësh; etiketa elektronike për mallra; kartela me qarqe të integruara 

(kartela inteligjente); çipa (qarqe të integruara); çelësat (kodet) kriptografikë të 

shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e kriptovalutave; njësitë e përpunimit qendror 

(përpunuesit- CPU); aparate për përpunimin e të dhënave; transistorë (elektronikë); 

kompjuterë laptop; lexues të barkodeve; dioda që emitojnë dritë (LED); mikroprocesorë; 

maus (njësi periferike e kompjuterit); kartela identiteti, magnetike; USB flash drives; lexues 

(pajisje për përpunimin e të dhënave); dioda ndriquese me pika kuantike (QLED); 

kompjuterë; programet kompjuterike, të regjistruara; programe kompjuterike, të 

shkarkueshme; pajisje periferike kompjuterike; skanera (pajisje për përpunimin e të 

dhënave); printera për përdorim me kompjuterë; hard disk drives; gjysmëpërçues; qarqe të 

printuara; pllaka me qarqe të printuara; pllaka të gjysmëpërquesish (wafer) për prodhimin e 

qarqeve të integruara; pajisje memorike kompjuterike; hardver kompjuterike; serverë 

kompjuterik; softuer kompjuterik, i regjistruar; monitorë (hardware kompjuterik); njësitë 

qendrore të përpunimit të të dhënave (përpunuesit); mikroprocesorë; aparatet industriale 

rëntgeni; detektorë magnetik të objekteve; detektorë ultrazënor të defekteve; sensorë 

ultrasonik; komplete per vendosje në kokë të realitetit virtual të përshtatura për përdorim në 

luajtjen e videolojërave; programe lojërash për makinat e videolojërave shtëpiake; qarqe 

elektronike dhe CD-ROM të regjistruara me programe për lojëra të dorës me ekrane nga 

likuid kristalet (LC); qarqe elektronike dhe CD-ROM të regjistruara me programe 

automatike për të performuar për instrumente muzikore elektronike; regjistrime 

fonografike; skedarë (fajla) muzikorë të shkarkueshëm; videokaseta të regjistruara 

paraprakisht; kompakt disqe [audio-video]; skedar (fajla) imazhi të shkarkueshëm; 

publikime elektronike, të shkarkueshme; programe lojërash për makinat e videolojrave 

arcade; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; simulatorë për stërvitje 

sportive; bërthama magnetike; tela rezistence; elektroda, përveç elektrodave të saldimit ose 

elektrodave mjekësore; robotët humanoidë me inteligjencë artificiale; hardveri i rrjetit 

privat virtual (VPN); softuer operativ i rrjetit privat virtual (VPN  

11  Aparatet për tharje për përpunim kimik; rekuperatorë për përpunim kimik; paisje 

avullimi për përpunim kimik; avullues për përpunim kimik; distilues për përpunim kimik; 

këmbyes nxehtësie për përpunim kimik; instalime për tharjen e fibrave kimike; kalldaja, 

përveç pjesëve të makinave; aparate të ajrit të kondicionuar për përdorim industrial; 

lagështues industrialë të ajrit; pastruesit industrialë të ajrit; tharës industrial të ajrit; ngrirës 

për qëllime industriale; makina për tharjen e rrobave; instalime për pastrimin e ujit; aparate 

dhe instalime të ndriçimit; llamba elektrike; tharëse flokësh elektrike për përdorim 

personal; tepih me ngrohje elektrike; pllaka ngrohëse, elektrike, jo për qëllime mjekësore; 

batanije ngrohëse elektrike, jo për qëllime mjekësore; jastëk ngrohjeje, elektrike, jo për 

qëllime mjekësore; ngrohës për këmbë, elektrike; çorapë, me ngrohje elektrike; veshje me 

ngrohje elektrike; ngrohës të cilët zhyten; ngrohëse, elektrike, për mbushjen e shisheve për 

ushqyerje; ngrohje filxhani i cili furnizohet me energji me USB; ngrohës duarsh i cili 

furnizohet me energji me USB; tharëse flokësh për qëllime shtëpiake; aparate për pastrimin 

e ujit për qëllime shtëpiake; kamina, shtëpiake; fitil të përshtatur për soba me vaj; aparate 

dhe instalime gatimi për përdorim komercial; makina industriale për tharjen e enëve; aparat 

dezinfektues enësh për qëllime industriale; enë gatimi, elektrike; lavaman; rubineta; valvula 

të kontrollit të nivelit në rezervuarë; koka (ventili) të linjës së tubacioneve [spigots]; 
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depozita për trajtimin e ujërave të zeza; gropa septike për qëllime industriale; ngrohje 

diellore të ujit; ngrohës uji me gaz; gropa septike për qëllime shtëpiake; pajisje për banjë; 

aparate për deodorimin e ajrit; aparat deodorues, jo për përdorim personal; tualete [dollap 

uji]; banjo parafabrikate shiten si njësi; furra industriale; reaktorët bërthamorë.  

16  Ngjitës dhe mjete tjera ngjitëse për perdorim zyresh dhe shtëpiake; dyll vulosjeje; 

regleta të printerëve; shkronja printimi; makina të adresimit; shirita me bojë; heftalica 

elektrike për zyra; makinë zyreje për vulosje; makina për anulimin e pullave; instrumente 

vizatimi; makina shkrimi; paisje për shumëzim (kopjues); pasije shumëzimi në letra relievi; 

paisje për matjen  e sherbimeve postare për përdorim në zyrë; paisje rrotulluese për 

shumëzim; grirëse letre (shreder) për përdorim në zyrë; shabllone për shënime; brusha për 

dekorues; kontejnerë ambalazhimi industrial prej letre; qese (zarfe, qese) plastike për 

paketim; folie plastike për mbështjellje të ushqimit për përdorim shtëpiak; qese 

mbeturinash prej letre për qëllime shtëpiake; qese mbeturinash nga plastika; modele 

(shnitë) për qepje; shkumës rrobaqepsije; pankarta prej letre; flamuj prej letre; peshqira 

higjienike prej letre; peshkira letre; peceta tavoline prej letre; peshkir dore prej letre; shami 

letre; etiketa të bagazheve prej letre; letër dhe karton; shkresërish (mjete të imta për zyrë); 

materiale të shtypura; piktura dhe vepra kaligrafike; fotografi (të shtypura); bazamente për  

fotografi.  

35  Shërbime reklamimi dhe publiciteti; promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet administrimit të shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese që përfshijnë 

tregtimin e pullave; analiza e menaxhimit të biznesit; konsulencë biznesi; menaxhim 

biznesi; hulumtime dhe analiza të marketingut; ofrimi i informacionit në lidhje me shitjet 

komerciale; shërbime të agjencive të punësimit; ankande; shërbime agjencish import- 

eksporti; riprodhime të dokumentëve; depozitimi i dokumenteve ose shiritave magnetikë 

(funksionet e zyrës); kompajlimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

shërbime të përpunimit të tekstit dhe të daktilografimit; shërbime të përgjigjeve telefonike; 

shërbimet e centralit telefonik; shërbime sekretarie; huazimi i materialeve publicitare; 

dhënia me qira e makinave të shkrimit dhe të kopjimit; dhënja me qera e makinave dhe 

pajisjeve për zyrë; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; sigurimi i informacionit për punësimin; shërbimet 

të përcjelljes së lajmeve; marrja me qira e makinave shitëse; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i panaireve; shërbime reklamimi në 

internet; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të reklamave (marketing); 

menaxhimi i kompjuterizuar i bazave të të dhënave; përditësimi dhe mirëmbajtja e të  

dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; sistemizimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shërbime shitjeje me pakicë ose shërbime me shitjejeje me shumicë 

për makineri dhe aparate elektrike; shërbime të shitjes me pakicë ose me shumicë për 

materiale të shtypura; shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë të 

letrës dhe shkresërish (mjete të imta për zyrë); shërbime shitjes me pakicë ose me shumicë 

për automobila; optimizimi i trafikut të faqes në internet; optimizimi i kërkiuesve; shërbime 

konsulence në fushën e marketingut në internet; promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve përmes reklamave në faqet e internetit; sigurimi dhe dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese në internet; shpërndarja e reklamave nëpërmjet rrjeteve të komunikimit on-line; 

ofrimi i shërbimeve konsulente në fushën e zgjidhjeve globale të biznesit të qëndrueshëm; 

planifikimi i biznesit dhe konsulenca për vazhdimësinë e biznesit; konsulencë biznesi dhe 

shërbime informative; këshillim për menaxhimin e biznesit në lidhje me çështjet e 
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strategjisë, marketingut, prodhimit, personelit dhe shitjes me pakicë; konsulencë në lidhje 

me optimizimin e kërkuesve (searching engines).  

36  Shërbimet e bankës së kursimeve; kreditë (financimi) dhe zbritja e kambialeve; tregtimi 

me valutë; shërbime dhenje sigurie; pranimi i pagesave të faturave; huazimi  i letrave me 

vlerë; përvetësimi dhe transferimi i kërkesave monetare; shërbime të depozitave të sigurta; 

sherbime të shkëmbimit të parave; kujdestaria (besimi) mbi kontratat e të së ardhmes 

financiare; fiduciar; shërbimet e agjencisë për mbledhjen e borxheve; shërbime 

këshillimore në lidhje me kontrollin e kredisë dhe debitit; transaksionet e këmbimit valutor; 

lëshimi i akreditivit; ndërmjetësimi në bursë; lëshimi i tokenëve me vlerë; agjencitë për 

mbledhjen e pagesave për gazin ose energjinë elektrike; sherbime për mbledhjen e 

pagesave për mallra dhe shërbime; tregtimi i letrave me vlerë; tregtimi i kontratave të së 

ardhmes së indeksit të letrave me vlerë; tregtimi i opsioneve të letrave me vlerë; tregtimi i 

kontratave të së ardhmes së letrave me vlerë të tregut jashtë shtetit; agjencitë për 

ndërmjetësimin e shitjes së letrave me vlerë; agjencitë për ndërmjetësimin e kontratave të 

së ardhmes me indeks të letrave me vlerë; agjenci për ndërmjetësimin e opsioneve të letrave 

me vlerë; agjencitë për ndërmjetësimin e kontratave të së ardhmes së letrave me vlerë të 

tregut të huaj; ndermjetësimi për likuidimin e letrave me vlerë; garantimi i emitimit të 

letrave me vlerë; shërbime brokerimi në lidhje me regjistrimin ose ofrimin (lëshimin) e 

letrave me vlerë; kuotimet e cmimeve në bursë; agjencitë për tregtimin e mallrave nga 

kontratat e të ardhmes; brokerimi i sigurimit të jetës; sherbime të agjencive të  sigurimit të 

jetës; sherbime të agjencisë për sigurimin e jo-jetës; menaxhimi i ndërtesave (sherbime 

patundshmerie); sherbime ndërmjetësimi i pasurive të paluajtshme; dhënia me qira e 

ndërtesave; shërbime të pasurive të paluajtshme në lidhje me shitjen, blerjen dhe dhënien 

me qira (lizing) të pasurive të paluajtshme; ofrimi i informacionit për pasuritë e 

paluajtshme; shërbimet e menaxhimit të pasurive të paluajtshme në lidhje me tokën; 

shërbimet e agjencisë për dhënjen në huazim ose me qira të tokës; dhënia me qira e tokës; 

blerja dhe shitja e tokës; vlerësimi i aftësive financiare të kredisë së kompanisë; dhënia me 

qira e makinave për numërimin e parave dhe monedhave; marrja me qira e dispenzuesve të 

parave të gatshme; dhënia me qira e makinerive të automatizuara ATM; vlerësimi 

antikvitetit; vlerësimi i veprave të artit; vlerësimi i gurëve të çmuar; vlerësimi i  

automobilave të përdorur; ngritja e fondeve për bamirësi; dhënia e informacionit financiar; 

analiza financiare; konsulencë financiare.  

37  Sherbime ndërtimtarie; konsulencë në ndërtimtari; mirëmbajtja e pajisjeve të ndërtimit; 

shërbimet e elektricistëve; riparimi ose mirëmbajtja e makinave dhe aparateve 

kinematografike; riparimi ose mirëmbajtja e makinave dhe instrumenteve optike; riparimi 

ose mirëmbajtja e makinave dhe aparateve fotografike; riparimi ose mirëmbajtja e 

makinerive dhe aparateve të zyrës; riparimi ose mirëmbajtja e aparateve për kondicionimin 

e ajrit (për qëllime industriale); mirëmbajtja dhe riparimi i djegësve (burner); riparimi ose 

mirëmbajtja e kaldajave; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pompave dhe stacioneve të 

pompimit; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe aparateve ngrirëse; riparimi ose  

mirëmbajtja e makinave dhe aparateve elektronike; riparimi ose mirëmbajtja e makinave 

dhe aparateve të telekomunikacionit; riparimi ose mirëmbajtja e kompjuterëve; riparimi ose 

mirëmbajtja e aparateve telefonike; riparimi i aparateve radiotelevizive; riparimi dhe 

mirëmbajtja e aparateve të telekomunikacionit, përveç aparateve telefonike, radiomarrësve 

dhe marrësve televizivë; riparimi ose mirëmbajtja e pajisjeve konsumuese elektrike; 

riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe aparateve të shpërndarjes ose kontrollit të 
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energjisë; riparimi ose mirëmbajtja e gjeneratorëve të rrymës elektrike; riparimin ose 

mirëmbajtjen e aparateve dhe instrumenteve laboratorike; riparimi ose mirëmbajtja e 

makinerive dhe instrumenteve matëse dhe testuese; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive 

dhe aparateve për shtypje ose libërlidhje; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe 

aparateve për përpunim kimik; riparimi ose mirëmbajtja e makinave dhe veglave të 

përpunimit të metaleve; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe sistemeve për 

prodhimin e qarqeve të integruara; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe sistemeve të 

prodhimit të gjysmëpërçuesve; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe aparateve të 

përpunimit të plastikës; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave të paketimit; 

riparimi dhe mirëmbajtja e printerëve 3D; instalimi dhe riparimi i aparateve të 

kondicionimit të ajrit.  

38  Telekomunikacioni; shërbimet e transmetimit; shërbimet e agjencive të lajmeve; dhënia 

me qira e aparateve telefonike, faksimileve dhe pajisjeve tjera të komunikimit; transmetimi 

i mesazheve dhe imazheve nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; ofrimi i forumeve on-line për 

transmetimin e mesazheve ndërmjet përdoruesve të kompjuterit; transmetimi (streaming) i 

të dhënave; shkëmbimi elektronik i të dhënave (EDI); dhënia me qira e linjave të 

telekomunikacionit; shërbime të ofruesit të qasjes në internet (IP); ofrimi i shërbimeve të 

dhomave të bisedave (foltoreve) në internet; ofrimi i tabelave elektronike të buletinit on-

line për transmetimin e mesazheve ndërmjet përdoruesve të kompjuterit; ofrimi i 

shërbimeve të videokonferencave; transmetimi i informacionit nëpërmjet rrjeteve optike të 

telekomunikacionit; transmetimi i të dhënave përmes rrjeteve të telekomunikacionit; 

sigurimi i qasjes në rrjetet e telekomunikacionit; transmetimi i video përmbajtjeve, filmave, 

fotografive, imazheve, tekstit, fotove, lojërave, përmbajtjeve të krijuara nga përdoruesit, 

përmbajtjes audio dhe informacionit nëpërmjet internetit; transmetimi dhe ritransmetimi 

elektronik i tingujve, imazheve, dokumenteve, mesazheve dhe të dhënave; shërbime 

konsulence, informacioni dhe këshillimi në fushën e telekomunikacionit.  

40  Shërbime të dekontaminimit të zonës së rrezatimit; ofrimi i informacionit në lidhje me 

trajtimin ose përpunimin e rrobave, veshjeve ose gëzofit; përpunimi i metaleve; përpunimi i 

gomës; përpunimi i plastikës; përpunimi i qeramikës; trajtim i letrës; përpunimi i ushqimit; 

përpunimi i filmave kinematografikë; zmadhimi fotografik; printimi fotografik; zhvillimi i 

filmit fotografik; sherbime të libërlidhjes; trajtimi i ujit; riciklimi i mbeturinave dhe 

plehrave; dhënia me qira e makinerive dhe aparateve për zhvillimin e filmit, printimin e  

fotografive, zmadhimin e fotografive ose përpunimin përfundimtar  të fotografive; marrja 

me qira e makinerive dhe veglave për trajtimin e metaleve; dhënia me qira e makinerive për 

libërlidhje; marrja me qira e makinerive dhe aparateve për përpunim kimik; marrja me  

qira e printerëve 3D; informacione lidhur me trajtimin e materialit; printime; dhënia me 

qira e aparateve të ajrit të kondicionuar; marrja me qira e pajisjeve për pastrimin e ujit dhe 

ajrit; marrja me qira e gjeneratorëve; dhënia me qira e makinerive dhe aparateve të 

printimit; dezodorues i ajrit; marrja me qira e makinerive dhe aparaturave per perpunimin e 

ushqimeve.  

41  Shërbime arsimore; kurse me korrespondencë (së largu); organizimi dhe realizimi i 

seminareve; sigurimi i publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme; Ppublikimi i 

teksteve, përveç teksteve publicitare; organizimi i shfaqjeve (shërbimet impresario); 

sigurimi i video regjistrimeve në internet, jo të shkarkueshme; prezantime filmash në 

kinema; prodhimi i filmit, përveç filmave reklamues; shpërndarja e filmave; ofrimi i 

përmbajtjeve muzikore në internet, jo i shkarkueshëm; prezantimi i shfaqjeve live; 
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prodhime teatrore; shërbime argëtimi muzikore; prodhimi i programeve radiotelevizive; 

prodhimi dhe shpërndarja e regjistrimeve zanore (audio), filmike dhe video; funksionimi i 

pajisjeve video dhe audio për prodhimin e programeve radio dhe televizive; organizimi i 

garave sportive; aktivitete argëtuese dhe sportive; sigurimi i objekteve dhe paisjeve 

sportive; sigurimi i objekteve dhe paisjeve argëtuese; sigurimi i objekteve dhe paisjeve për 

filma, shfaqje, performanca, shfaqje muzikore ose trajnime edukative; marrja me qira e 

aparateve radiotelevizive; marrja me qira e aparateve radio; marrja me qira e disqeve ose 

shiritave magnetikë të regjistruar me zë; marrja me qira e videokasetave; sherbime 

interpretimi i gjuhësor; sherbime përkthimi; marrja me qera e kamerave; sherbime disk 

xhokeji; organizim ekspozitash arti; dhenja e lodrave me qira; dhënia me qira e makinerive 

dhe aparateve argëtuese; dhënia me qira e makinerive dhe aparateve të lojës; shërbimet e 

mësimit në distancë të ofruara on-line; trajnime në fushën e projektimit, reklamave dhe 

teknologjive të komunikimit; shërbime arsimore të ofruara nga shkollat e biznesit me 

korrespondencë; sigurimi i botimeve elektronike, jo të shkarkueshme, nga një rrjetë 

kompjuterike globale; ofrimi i trajnimit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbime 

trajnimi (mësimdhënje) për edukimin kompjuterik; shërbime trajnimi në fushën e zhvillimit 

të softuerit kompjuterik; provime nga lëmia e arsimit; shërbimet e bibliotekës on-line; 

organizimin dhe zhvillimin e seminareve, kongreseve, konferencave dhe simpoziumeve  

42  Projektimi i proceseve të prodhimit me ndihmën e kompjuterit; sherbime të projektimit 

industrial; dizajn grafik me ndihmën e kompjuterit; programim kompjuterik; monitorimi i 

sinjaleve të telekomunikacionit; projektimi dhe zhvillimi i rrjeteve kompjuterike pa tela; 

shërbimet e enkriptimit të të dhënave; shërbimet e deshifrimit të të dhënave; konfigurimi, 

instalimi, diagnostikimi i defekteve, riparimi, avansimi dhe mirëmbajtja e softuerit 

kompjuterik; diagnostikimi i problemeve të softuerit kompjuterik; konvertimi i të dhënave 

nga të dhënat ose informacionit të programit kompjuterik (jo konvertim fizik); shumzimi i 

programeve kompjuterike; krijimi, projektimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e web faqeve; 

ofrimi i sherbimeve të kërkimit (search engine) në internet me opsione specifike kërkimi; 

projektimi i softuerit kompjuterik; mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; konsulencë për 

softuer kompjuterik; këshilla teknike në lidhje me funksionimin e kompjuterëve; shërbimet 

nga lëmia e kimisë; zhvillimi i teknologjive  të reja për të tjerët; auditimi i energjisë; 

sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjitë kompjuterike dhe programimin nëpërmjet 

web faqeve; analiza e sistemit kompjuterik; testimi i softuerit kompjuterik; konsulencë për 

teknologjinë kompjuterike; kontrolli i cilësisë; konsulencë për teknologjitë e informacionit 

(IT); kërkime shkencore; kalibrimi (matje); dhënia me qira e kompjuterëve;  

ofrimi i mundësisë së përdorimit të përkohshëm online të softuerit i cili nuk mund të  

shkarkohet; ruajtja elektronike e të dhënave; marrja me qira e web serverëve; hostimi 

serverit; sherbime kompjuteriker në re (Cloud computing); softveri si shërbim (SaaS); 

platforma si shërbim (PaaS); parashikimi i motit; projektimi arkitektonik; kërkime 

gjeologjike; konsulencë në projektimin dhe zhvillimin e hardverit kompjuterik; ofrimi i 

informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një web 

faqeje; krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve të internetit për të tjerët; konsulencë për sigurinë 

në internet; dhënia me qira e aparateve matëse; marrja me qira e aparateve laboratorike; 

dhënia me qira e instrumenteve të vizatimit teknik; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit (IT); analiza e sistemit kompjuterik; ofrimi i informacionit në lidhje me 

teknologjinë kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një web faqeje; shërbimet e 

mbrojtjes nga viruset kompjuterike; kërkime teknologjike; projektimi dhe  zhvillimi i 
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harduerit kompjuterik, softuerit dhe bazave të të dhënave; projektimi dhe zhvillimi i 

sistemit kompjuterik; ofrimi i informacionit rreth projektimit dhe zhvillimit të softuerit 

kompjuterik; shërbime këshilluese dhe konsulente në lidhje me programet (softverin) 

kompjuterike; projektimi, zhvillimi, instalimi dhe mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; 

projhektimi i softuerit kompjuterik, firmware kompjuterik, hardueri kompjuterik dhe 

sistemet kompjuterike; projektimi dhe zhvillimi i bazës së të dhënave; projektimi dhe 

zhvillimi i rrjeteve kompjuterike; projektimi dhe zhvillimi i hardverit kompjuterik; 

projektimi dhe zhvillimi i firmuerit kompjuterik; projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve 

periferike kompjuterike; projektimi dhe zhvillimi i aparateve të përpunimit të të dhënave; 

kërkime në fushën e softuerit kompjuterik; shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit në lidhje me 

hardverin  kompjuterik; kërkime në fushën e teknologjisë së përpunimit të të dhënave; 

kërkime në fushën e kujdesit të flokëve; projektimi dhe zhvillimi i teknologjisë mjekësore; 

kërkime në fushën e teknologjisë së përpunimit të gjysmëpërçuesve; shërbime konsulence 

dhe kërkimore në fushën e teknologjisë së informacionit; kërkime në lidhje me inxhinierinë 

mekanike; kërkime në fushën e teknologjisë së komunikimit; sigurimi i informacionit 

teknik në lidhje me kompjuterët; shërbime këshillimore dhe informative në lidhje me 

projektimin dhe zhvillimin e hardverit kompjuterik; shërbime konsulence në fushën e 

projektimit, përzgjedhjes, implementimit dhe përdorimit të sistemeve kompjuterike 

hardverike dhe softverike; shërbime këshillimore në lidhje me softverin kompjuterik; 

shërbime këshilluese dhe konsulente në lidhje me projektimin dhe zhvillimin e hardverit 

kompjuterik; shërbime këshillimore në lidhje me dizajnimin dekorit të brendshëm; 

konsulencë në lidhje me krijimin dhe dizajnimin e web faqeve; konsulencë në fushën e 

efikasitetit të energjisë; konsulencë profesionale në lidhje me sigurinë kompjuterike; 

konsulencë në lidhje me projektimin; shërbime konsulence dhe kërkimore në fushën e 

teknologjisë së informacionit; shërbime konsulence në fushat e shkencës, inxhinierisë dhe 

teknologjisë së informacionit; konsulencë në fushën e inxhinierisë së telekomunikacionit. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1775 

(220) 09/12/2021 

(731) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 

47809 Krefeld Germany, DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Ani One 

 

 
     

 

(511) 3  Shampona për kafshët shtëpiake  

18  Qafore per kafshe; thasë për ushqim për kafshët; transportues për kafshë (çanta), 

veçanërisht çanta transporti për kafshë; shirita lëkure, në veçanti rripa-shirita mbajtëse për 

kafshë; rripa (lëkure); mburoj për surrat; rripa drejtues për kafshët; pallto për kafshë; 

parzmore- gjykësore për kafshë; parzmore – gjykësore për kafshë; parzmore dhe shala 

kuajsh; kamxhik.  

20  Jastëk për kafshë shtëpiake; strehimore (lukuni) për kafshët shtëpiake; raftet për ushqim 

te kafshëve.  



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

172 

 

21  Akuariume; kafaze për kafshë shtëpiake; furça për kafshë shtëpiake; terrariumet (është 

zakonisht një enë qelqi e mbyllur që përmban dhe dhe bimë, dhe mund të hapet për 

mirëmbajtje)  

28  Lodra për kafshë shtëpiake. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1776 

(220) 09/12/2021 

(731) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 

47809 Krefeld Germany, DE 

(591) Zezë, bardhë, hirit e mbyllt, hirit e 

ndritshme 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Produkte ushqimore për kafshë; ushqim foragjere për kafshë; rërë për mbeturinat 

e kafshëve, në veçanti mbetjet e maceve dhe mbeturinave për kafshët e vogla; sanë, kashtë; 

bimë për akuariume të brendshme; kocka përtypëse dhe shkopinj për përtypje për kafshët 

shtëpiake, veçanërisht ëmbëltues  jomjekësor për trajtimin  dhe kujdesin e dhëmbëve të 

qenëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1777 

(220) 09/12/2021 

(731) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 

47809 Krefeld, DE  

(591) Bardhë, verdhë, portokalli, kuqe, e 

kaltert e mesme dhe kaltert e mbyllët  

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë (për mbeturina për kafshë), në 

veçanti rërë shpendësh (zogj); shtrirës për kafshë (një vend ku shtrihen kafshët).  
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(210) KS/M/ 2021/1778 

(220) 09/12/2021 

(731) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 47809 Krefeld, 

DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Select Gold 

 

 
     

 

(511) 31  Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë (për mbeturina për kafshë), në 

veçanti rërë shpendësh (zogj); shtrirës për  kafshë (një vend ku shtrihen kafshët). 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1779 

(220) 09/12/2021 

(731) FLUTURA REISEN O.P. 

Pakashticë e Poshtme, Rr. Shpend Sinani 

Podujevë, Republika e Kosoves, KS 

(591) Ngjyra e zezë, ngjyra e hirt, ngjyra e 

kaltër, ngjyra e bardhë 
 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.  

39  Transporti I personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuesve të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhetimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarve; shitje dhe dhënie me qira e aeroplanëve, autobusëve dhe automjeteve; 

shpërndarja e pakove postare; paketim dhe deponim I mallrave; informata mbi trafikun.  

41  Arsimim; organizim I konferencave si dhe seminareve, puntorive; ofrim I shërbimeve 

rekreative; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1780 

(220) 09/12/2021 

(731) FLUTURA REISEN O.P. 

Pakashticë e Poshtme, Rr. Shpend Sinani 

Podujevë, Republika e Kosoves, KS 

 
 

(540)  FLUTURA REISEN 

 

 
     

 

(511) 2  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.  

39  Transporti I personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuesve të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhetimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarve; shitja dhe dhënie me qira e aeroplanëve automjeteve dhe autobusëve; 

shpërndarja e pakove postare; paketim dhe deponim I mallrave; informata mbi trafikun.  

41  Arsimim; organizim I konferencave si dhe seminareve, puntorive; ofrim I shërbimeve 
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rekreative; aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1781 

(220) 09/12/2021 

(731) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 

47809 Krefeld, DE 

(591) Vjollce dhe e bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë (për mbeturina për kafshë), në 

veçanti rërë shpendësh (zogj); shtrirës për  kafshë (një vend ku shtrihen kafshët)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1783 

(220) 09/12/2021 

(731) Ecolab USA Inc. 1 Ecolab Place 

Saint Paul, Minnesota 55102, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)  ECOSURE 

 

 
     

 

(511) 35  Përgatitje e raporteve të biznesit në fushën e sigurisë së ushqimit; auditim të 

biznesit në fushën e prodhimit të ushqimit; vlerësim të biznesit të tërheqjeve, reklamimit, 

marketingut dhe shërbimeve të promocionit të prodhimit të ushqimit, në veçanti të 

reklamimit [në veçanti lidhur me shëndetin publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e 

ushqimit, prodhimin e ushqimit, përgatitjen e ushqimit, ruajtjen e ushqimit, paketiming dhe 

ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së ushqimit, transportimin dhe 

dorëzimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe dekontaminimin si dhe 

kontrollimin e infektimit dhe eliminimin e brejtësve, funksonimin e restoraneve, 

menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë e konsumatorëve, 

kënaqësinë e konsumatorëve, mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e 

pajisjeve të kuzhinave komerciale]; ndihmëse biznesi, shërbime menaxhimi dhe 

administrative, në veçanti shërbime të analizimit të të dhënave [në veçanti lidhur me 

shëndetin publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e ushqimit, prodhimin e ushqimit, tërheqjet 

e prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, ruajtjen e ushqimit, paketimin dhe 

ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së ushqimit, transportimin dhe 

dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe dekontaminimin si dhe 

kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, funksionimin e restoraneve, 

menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë e konsumatorëve, 

mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të kuzhinave komerciale], 

konsulencë biznesi [në veçanti lidhur me shëndetin publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e 
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ushqimit, prodhimin e ushqimit, tërheqjet e prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, 

ruajtjen e ushqimit, paketimin dhe ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së 

ushqimit, transportimin dhe dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe 

dekontaminimin si dhe kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, 

funksionimin e restoraneve, menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë 

e konsumatorëve, mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të 

kuzhinave komerciale], përgatitje të raporteve të biznesit [në veçanti lidhur me shëndetin 

publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e ushqimit, prodhimin e ushqimit, tërheqjet e 

prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, ruajtjen e ushqimit, paketimin dhe 

ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së ushqimit, transportimin dhe 

dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe dekontaminimin si dhe 

kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, funksionimin e restoraneve, 

menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë e konsumatorëve, 

mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të kuzhinave komerciale], 

ofrime të informatave të biznesit, [në veçanti lidhur me shëndetin publik, sigurinë e 

ushqimit, pastërtinë e ushqimit, prodhimin e ushqimit, tërheqjet e prodhimit të ushqimit, 

përgatitjen e ushqimit, ruajtjen e ushqimit, paketimin dhe ripaketimin e ushqimit, 

kontrollimin e temperaturës së ushqimit, transportimin dhe dërgimin e ushqimit, pastrimin e 

thellë dhe dezinfektimin dhe dekontaminimin si dhe kontrollimin e infeksioneve dhe 

eliminimin e brejtësve, funksionimin e restoraneve, menaxhimin e reputacionit, sigurinë e 

vendit të punës, sigurinë e konsumatorëve, mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe 

performancën e pajisjeve të kuzhinave komerciale], auditim të biznesit [në veçanti lidhur 

me shëndetin publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e ushqimit, prodhimin e ushqimit, 

tërheqjet e prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, ruajtjen e ushqimit, paketimin dhe 

ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së ushqimit, transportimin dhe 

dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe dekontaminimin si dhe 

kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, funksionimin e restoraneve, 

menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë e konsumatorëve, 

mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të kuzhinave komerciale], 

vlerësime të biznesit [në veçanti lidhur me shëndetin publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë 

e ushqimit, prodhimin e ushqimit, tërheqjet e prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, 

ruajtjen e ushqimit, paketimin dhe ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së 

ushqimit, transportimin dhe dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe 

dekontaminimin si dhe kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, 

funksionimin e restoraneve, menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë 

e konsumatorëve, mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të 

kuzhinave komerciale], ofrime të informatave të biznesit në fushën e mediave sociale.  

41  Edukim dhe mësimdhënie, në veçanti ofrime të kurseve të trajnimit [në veçanti 

organizim dhe implementim të programeve arsimore dhe trajnuese lidhur me shëndetin 

publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e ushqimit, prodhimin e ushqimit, tërheqjet e 

prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, ruajtjen e ushqimit, paketimin dhe 

ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së ushqimit, transportimin dhe 

dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe dekontaminimin si dhe 

kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, funksionimin e restoraneve, 

menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë e konsumatorëve, 

mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të kuzhinave komerciale, 
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organizim të uebinareve].  

42  Shërbime të kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit, në veçanti kontroll i cilësisë [në veçanti 

lidhur me shëndetin publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e ushqimit, prodhimin e 

ushqimit, tërheqjet e prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, ruajtjen e ushqimit, 

paketimin dhe ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së ushqimit, 

transportimin dhe dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe 

dekontaminimin si dhe kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, 

funksionimin e restoraneve, menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë 

e konsumatorëve, mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të 

kuzhinave komerciale], shërbime konsulencë lidhur me kontrollin e cilësisë [në veçanti 

lidhur me shëndetin publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e ushqimit, prodhimin e 

ushqimit, tërheqjet e prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, ruajtjen e ushqimit, 

paketimin dhe ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së ushqimit, 

transportimin dhe dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe 

dekontaminimin si dhe kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, 

funksionimin e restoraneve, menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë 

e konsumatorëve, mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të 

kuzhinave komerciale]; softueri si shërbime [SaaS], në veçanti për grumbullimin, 

auditimin, simulimin, vlerësimin, monitorimin, menaxhimin, optimizimin, analizimin dhe 

raportimin e të dhënave lidhur me [shëndetin publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e 

ushqimit, prodhimin e ushqimit, tërheqjet e prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, 

ruajtjen e ushqimit, paketimin dhe ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së 

ushqimit, transportimin dhe dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe 

dekontaminimin si dhe kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, 

funksionimin e restoraneve, menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë 

e konsumatorëve, mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të 

kuzhinave komerciale; shërbime të analizimit të të dhënave teknike, në veçanti lidhur me 

shëndetin publik, sigurinë e ushqimit, pastërtinë e ushqimit, prodhimin e ushqimit, tërheqjet 

e prodhimit të ushqimit, përgatitjen e ushqimit, ruajtjen e ushqimit, paketimin dhe 

ripaketimin e ushqimit, kontrollimin e temperaturës së ushqimit, transportimin dhe 

dërgimin e ushqimit, pastrimin e thellë dhe dezinfektimin dhe dekontaminimin si dhe 

kontrollimin e infeksioneve dhe eliminimin e brejtësve, funksionimin e restoraneve, 

menaxhimin e reputacionit, sigurinë e vendit të punës, sigurinë e konsumatorëve, 

mirëmbajtjen si dhe kondicionimin dhe performancën e pajisjeve të kuzhinave komerciale; 

shërbime të marrjes së mostrave dhe analizimit për të kontrolluar për kontaminim; shërbime 

të kompjuterizuara të analizimit të ushqimit; analiza bakterologjike; dizajnime të 

programeve të sigurisë së ushqimit për tjerët. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1784 

(220) 09/12/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

(540)  TINGORA 
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Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1785 

(220) 09/12/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje,  MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  LIRTONEN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e hiperkolesterolemisë; preparate 

farmaceutike për trajtimin e hipertensionit; preparate farmaceutike për trajtimin e 

hiperlipidemisë; preparate farmaceutike për parandalimin e çrregullimeve të sistemit 

kardio-vaskular; reduktues të kolesterolit. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1786 

(220) 09/12/2021 

(731) Albinë Kelmendi Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, p.n, KS 

(591) Bardhë e zi 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të 

ngjarjeve garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive; aranzhimi i 

reklamimit; distribuomi i mallrave për qëllime reklamimi; shërbime ekspozimi për qëllime 

reklamimi; reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; dhënia me qira e kohës reklamuese 

në media komunikimi; shërbime të klipeve të lajmeve; konsulencë për organizata; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; organizim panairesh dhe 

ekspozitash për qëllime komerciale dhe reklamimi; dhënia me qira e automatëve që 

operohen me monedhë; organizimi i tubimeve për përfitime të tjerëve, për mallrat e 

ndryshme, duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të rehatshme t‟i shikojnë dhe 
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blejnë ato mallra; grumbullimi i statistikave; kërkimi i sponsorshipit.   

41  Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore dhe 

shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke 

përfshirë edhe organizimin e garave sportive; shërbime të klubeve të natës dhe të 

diskotekave; organizimi i panaireve tregtare dhe ekspozitave për qëllime kulturore, sportive 

dhe edukative; qiradhënia e video-shiritave dhe kasetave, CD-ROM-ëve dhe DVD-ve, 

produksion filmik; video-incizim dhe mikrofilmim; publikim i librave dhe gazetave 

elektronike on-line, publikim desktop elektronik, sigurimi i publikimeve elektronike on-

line, shërbime të lojërave on-line; sigurimi i shërbimeve karioke; shërbime për projektimin 

digjital të pamjeve; shërbimet për krijimtari për muzikore; shërbime të faqosjes, të tjera prej 

atyre që janë për qëllime reklamuese.   

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të 

bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gastarinave dhe pajisjeve të barit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1787 

(220) 09/12/2021 

(731) Albinë Kelmendi Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, p.n, KS 

(591) Bardhë e zi 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; konserva mishi, peshku, pemësh dhe 

perimesh; pije të përziera qumështi (me dominim të qumështit); desertë jogurti, quark (lloj 

djathi) dhe kajmak; qumësht soje [zëvendësim qumështi]; ushqime të fermentuara perimesh 

[kimchi].   

39  Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve; renta eaeroplanëve dhe automjeteve; shpërndarja e pakove postare; paketimi 

dhe deponimi i mallrave; deponimi (fizik) i të dhënave ose dokumenteve të deponuara në 

mënyrë elektronike; përjashtimi nga taksat i letrave; informata mbi trafikun.   
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43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të 

bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gastarinave dhe pajisjeve të barit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1788 

(220) 09/12/2021 

(731) MUDO SATIŞ MAĞAZALARI 

ANONİM ŞİRKETİ Fulya Mahallesi 

Ortaklar Cad. Bahçeler Sokak No:10 34394 

Şişli İstanbul/TURKEY, TR 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje nga cdo lloj materiali. Dyshekë; jastëkë; dyshekë me ajër dhe jastëkë, jo 

për qëllime mjekësore, shtretër uji.Pasqyra. Kosheret e bletëve, ndermjetëse artificiale dhe 

pjesë të drurit për ndermjetëse ne koshere. Karrige kërcyese për foshnja, rrethoja për bebe, 

djepa, këmbësore për levizje (hecje) për foshnje. Panoa, korniza për fotografi dhe piktura, 

pllaka identifikimi, etiketa- shënja identifikimi, etiketa ngjitëse  identifikimi të punuara prej 

druri ose materialeve sintetike. Kontejnerë ambalazhimi prej druri ose plastika, fuçi (bure) 

për përdorim në transport ose ruajtje, fuçi,  fuç (bure) për magazinim, tanke(rezervuare), 

kuti, kontejnerë magazinimi, kontejnerë transporti, arka, paleta ngarkimi dhe mbyllës 

(kapak) për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastike. Mallra të vogla harduerike 

prej druri ose materialesh sintetike të përfshira në këtë klasë, pajisje mobiljesh, prej druri 

ose materiali sintetik, mekanizma hapëse dhe mbyllëse prej druri ose materialesh sintetike. 

Ornamente dhe sende dekorative prej druri, tape, kallam, kallam për thurje, briri, kocke, 

fildishi, kockë balene, guaskë, qelibar, margaritar ,  materiali i butë i bardhë si argjilë i 

përbërë nga silikat i hidratuar i magnezit,. (meerschaum), dyll blete, plastikë ose 

allçi(Gipsi), përkatësisht figurina të vogëla, Stoli- decorative festash për mure, skulptura, 

trofe. Shporta, shporta peshkimi. Lukune (strehiore), kuti foleje dhe shtretër për kafshët 

shtëpiake. Shkallët portative dhe shkallët e lëvizshme për hipje-ngjitje prej druri ose 

materialesh sintetike. Perde bambuje, perde të brendshme me rul [për ambiente të 

brendshme], perde të brendshme me drrasa të holla, perde me shirita, perde me rruaza per 

dekorim, grepa perdesh, unaza perdesh, lidhëse perdesh, shufra perdesh. Pyka  jo metalike  

për rrota. 
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35  Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare ose për qëllime reklamimi; dizajn për reklamim; ofrimin e një tregu 

online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve. Funksionet e zyrës; shërbime 

sekretarie; organizimi i abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi I statistika; dhënia me 

qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

telefonit duke u përgjigjur për abonentët e pa çastëshem. Menaxhim biznesi, administrim 

biznesi dhe konsulencë biznesi; Kontabiliteti; shërbime komerciale, shërbime konsulence; 

rekrutimi i personelit, vendosja e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë e import-

eksportit; shërbimet e vendosjes së personelit të përkohshëm. Organizimi i 

Ankandeve.Grumbullimi, për të mirën e të tjerëve, i një sërë mallrash, domethënë, 

Bizhuteri; stoli me imitim; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; kunjat e 

kravatës; statuja dhe figurina prej metali të çmuar. Orë, orë dhe instrumente kronometrike; 

kronometra dhe pjesët e tyre; rripat e orës.Trofetë prej metali të çmuar.numëruese. Mobilje 

nga cdo lloj materiali. Dyshekë; jastëkë; dyshekë me ajër dhe jastëkë, jo për qëllime 

mjekësore, shtretër uji.Pasqyra.Kosheret e bletëve, ndermjetese artificiale dhe pjesë nga 

drurit për ndermjetese mjalti. Karrige kërcyese për foshnja, rrethoja për bebe, djepa, 

këmbësore për levizje (hecje) për foshnje. Panoa, korniza për fotografi dhe piktura, pllaka 

identifikimi, etiketa- shënja identifikimi, etiketa ngjitëse  identifikimi të punuara prej druri 

ose materialeve sintetike. Kontejnerë ambalazhimi prej druri ose plastika, fuçi (bure) për  

përdorim në transport ose ruajtje, fuçi,  fuç (bure) për magazinim, tanke(rezervuare), kuti, 

kontejnerë magazinimi, kontejnerë transporti, arka, paleta ngarkimi dhe mbyllës (kapak) 

për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastike Mallra të vogla harduerike prej druri 

ose materialesh sintetike të përfshira në këtë klasë, pajisje mobiljesh, prej druri ose 

materiali sintetik, mekanizma hapëse dhe mbyllëse prej druri ose materialesh sintetike. 

Ornamente dhe sende dekorative prej druri, tape, kallam, kallam për thurje, briri, kocke, 

fildishi, kockë balene, guaskë, qelibar, margaritar ,  materiali i butë i bardhë si argjilë i 

përbërë nga silikat i hidratuar i magnezit,. (meerschaum), dyll blete, plastikë ose 

allçi(Gipsi), përkatësisht figurina të vogëla, Stoli- decorative festash për mure, skulptura, 

trofe. Shporta, shporta peshkimi. Lukune (strehiore), kuti foleje dhe shtretër për kafshët 

shtëpiake. Shkallët portative dhe shkallët e lëvizshme për hipje-ngjitje prej druri ose 

materialesh sintetike. Perde bambuje, perde të brendshme me rul [për ambiente të 

brendshme], perde të brendshme me drrasa të holla, perde me shirita, perde me rruaza per 

dekorim, grepa perdesh, unaza perdesh, lidhëse perdesh, shufra perdesh. Pyka  jo metalike  

për rrota. Instrumente dhe pajisje pastrimi jo elektrike të operuara me dorë, brusha përveç 

brushezave per pikturim,Pjesë shtresore nga çeliku për pastrim, sfungjerë për 

pastrim(shpuza), lesh çeliku për pastrim, copa tekstili për pastrim,doreza për larjen e enëve, 

makina lustruese jo elektrike për qëllime shtëpiake, fshesa për qilima-tepiha,lecka. Brusha 

dhëmbësh, brusha dhëmbësh elektrike, fill dentar, brusha për rroje, brusha flokësh, krehër. 

Enë jo-elektrike shtëpiake ose kuzhine, të përfshira në këtë klasë, [përveç pirunëve, thikave, 

lugëve], sherbime [enat], tenxhere dhe tigane-fertere, hapes shishesh, vazo lulesh, kashta 

për pije, enë për gatime jo elektrike, veglat-pajisje. Dërrasat për hekurosje dhe mbulesat e 

tyre më formë, raftet për tharje për larje, varëse rrobash për tharjen e rrobave. 

Kafaze për kafshë shtëpiake, akuariume të brendshme, vivariume dhe terrariume të 

brendshme për kafshë dhe bimë, kultivimi. Ornamentet dhe artikujt dekorativë prej qelqi, 

porcelani, balte ose argjile, përkatësisht statuja, figurina të vogëla,vazo dhe trofe.Kurthe 
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minjësh, kurthe insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe 

insekteve, kapëse mizash, mizave te vogla. Parfume, spërkatës parfumesh, avullues 

parfumesh, aparate për  heqje grimi elektrike ose jo elektrike, pudra-pluhur pudre, kuti 

tualeti. Grykë për zorrë për spërkatëje, grykë për kanaçe për ujitje, pajisje ujitëse, kanaçe 

për ujitje kopshti. Qelq i papunuar ose gjysëm i përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit, 

mozaik prej qelqi dhe qelqit pluhur për dekorim, me përjashtim të ndërtesave, lesh qelqi, 

përveç për izolim ose përdorim tekstili. Pëlhura tekstili të endura ose jo të endura. Mallra 

tekstili për përdorim shtëpiak, që nuk përfshihen në klasat e tjera: perde, mbulesa krevati, 

çarçafë (tekstile), këllëf jastëku, batanije, jorgan, peshqir. Flamujt, flamuj të vegjel, etiketat 

e tekstilit. Mbështjellëse, batanija. Çantat e gjumit për kamping.Veshje, duke përfshirë të 

brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, 

mbështjellëse [veshje], shalle, shamijan bandana, shalla, rripa [veshje].Mbathje këpucë, 

pantofla, sandale. Mbulesa koke, kapele, kapele me vizore, bereta, kapele [veshje koke], 

kapele kafke.Tapeta, qilima, shtroja. Qilima e namazit ( per falje). Linoleum, terren (bari) 

artificial, linoleum për mbulimin e dyshemeve. Shtroja(dyshek) për e gjimnazit. 

Letra muri(tapeta), perde muri jo prej tekstili., duke ju mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe 

blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen klientëve nga dyqanet e 

shitjës me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes 

katalogëve të porosive me postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1789 

(220) 09/12/2021 

(731) Continental Automotive GmbH 

Vahrenwalderstr. 9, 30165 Hannover, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  VTSens Plus 

 

 
     

 

(511) 6  Vida prej metali; bulona prej metali; kapak mbyllës prej metali; valvola (nga 

metali qe nuk jane elemente makinash); mbulesa (pajisje metalilike); kundërvidhë prej 

metali.  

7  Mbyllës mekanik; valvola (pjesë e makinave); cilindra për makina; pistonë për cilindra.    

9  Sensor për shtypje; sensor për shtypje të gomave për automjeteve; aparate dhe 

instrumente  matëse për për automjeteve; aparate dhe instrumente  sinjalizuese për 

automjeteve; aparate dhe instrumente  matëse për kontrollim (mbikqyrje) për automjeteve; 

aparate dhe instrumente  për matjen e shtypjes në goma, sinjalizim dhe kontrollim 

(mbikqyrje) për automjeteve;  barometra; aparate diagnostike për vetura; prizë treguese e 

shtypjes për valvulat; aparate matëse të shtypjes; aparate për matje precise të shtypjes; 

indikatorë automatic të shtypjes së ulët në gomat e automjeteve; manometer (mates 

shtypjeje); transmetues të sinjaleve elektronike; transmetuesit e sinjaleve elektronike për 

pajisjet matëse të shtypjes të gomave të automjeteve; pajisjet dhe aparatet të 

telekomunikacionit.   

12  Trupa valvulash për gomat e automjeteve; vaolvula për gomat e automjeteve; kapakë të 

truit të valvulave të gomave të automjeteve; Guarnicionet e valvulave të gomave të 

automjeteve; rondelet e valvulave të gomave të automjeteve, unazat e futjes së valvulave të 

gomave të  automjeteve; rondele për mbylljen e valvulave të gomave të automjeteve, unaza 
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mbyllëse të valvulave të gomave të automjeteve; Vida të valvulave të gomave të 

automjeteve; bërthamat e valvulave të gomave të automjeteve; inserte të valvulave të 

gomave të automjeteve; dado gjashtëkëndore të valvulës së gomave të automjetit;pjesë 

ndërrimi të valvulave të gomave të automjeteve; mbulesa dhe shtëpiza për pjesët për 

automjetet tokësore (të ndryshëmnga ato për motorët dhe makinat), mbulesa dhe shtëpiza 

për valvulat e gomave të automjeteve tokësore; balancues i peshës për gomat e 

automjeteve; rrotat e automjeteve; goma pneumatike; goma të forta për gomat e 

automjeteve; goma automjetesh.  

39  Shërbimet për magazinimin e mallrave; magazinim i mallrave, magazinim i 

komponentëve të automjeteve; paketimi i mallrave, paketimi i komponentëve të 

automjeteve; paketimi i mallrave, paketimi i komponentëve të mjeteve motorike   

      
 

(210) KS/M/ 2021/1790 

(220) 09/12/2021 

(300) 018492660  14/06/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Red Reef 

 

 
     

 

(511) 30  Akuj të ngrënshëm; akullore; jogurt i ngrirë [akuj si ëmbëlsira]; sherbete [akuj].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1791 

(220) 09/12/2021 

(300) 018494278  15/06/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Fruity Wave 

 

 
     

 

(511) 30  Akuj të ngrënshëm; akullore; jogurt i ngrirë [akuj si ëmbëlsira]; sherbete [akuj].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1792 

(220) 09/12/2021 

(300) 018490146  11/06/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Rocktrail 

 

 
     

 

(511) 6  Mallrat nga metalet e zakonshme, që përfshihen në këtë klasë; aksesuarë tendash 

nga metali, që përfshihen në këtë klasë; pavijone të bëra nga metalet; kanistra nga metali; 
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kramponë për alpinizëm; cilindra gazi të bëra nga metali..  

8  Takëm, thikash, dhe vegla dore për udhëtim, gjueti, kampim dhe shtigjesh (të përfshira 

në këtë klasë); bel/lopatë (vegël dore),  

9  Syza, syze dielli, syze mbrojtëse, syze antirefleks, korniza syzash, lente syzash, arka 

syzash; instrumente dhe aparate fotografike, kinematografike, optike, peshim, matje, 

sinjalizim, kontrollim (supervision), jetë-shpëtues dhe mësimdhënije; instrumente dhe 

aparate detare; busolla; termometra, jo për qëllime mjeksore; dyllbi; mares botëror (radio 

aparate); tahometër, systeme multi mediale navigacioni për automjete; television; radio; 

kamera; pranues televisioni; bateri; karikues; prize, kabell, adapter (përshtatës).  

11  Dushe për kampim, prozhektor xhepi, llampa për qëllime ndriçimi; aparate për ndriçim, 

nxehje, prodhim avull, gatim, ngrirje, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë; furra; urinues që 

janë fikstura sanitare; barbekju (skarë); tualete (klozete uji); rezervuarë mbetjesh uji për 

kampim.  

12  Aksesuarë dhe pjesë për automjete të të gjitha llojeve (të përfshira në këtë klasë); bartës 

biçikletash; vagonë  

14  Instrumete horologjike dhe kronometrike.  

18  Çanta, që përfshihen në këtë klasë; çanta dokumentesh, qese paketimi dhe mëngë prej 

lëkure, mbajtëse, çanta sporti, çanta për bartje dhe çanta supesh; çana shpine, çanta dite, 

çanta shpine për valixhe, portmanto, çanta rasti; çantat e gjoksit; çadra, çadra dielli; 

bastunë, shkopi alpinistësh, shkopinj shtigjesh, shala, çantë doku (për gjëra personale) dhe 

çanta transporti për valixhe, paniere (shporta), çanta paniere.  

19  Dhomat zhveshjes të transportueshme (jo-metalike); pavijone të bëra nga materialet jo-

metalike.  

20  Mobilje kampimi, kolltukë, dyshekë, karige paluese dhe tavolina paluese për kampim; 

thasë për fjetje për kampim; këmbë tendash, kunja tendash (jo nga metali); shtretër plazhi; 

kanistra, jo nga metali; pasqyra; cilindra, jo nga metali ose qelqi.  

21  Kontejnerë për transportimin dhe ruajtjen e lëngjeve dhe ushqimeve, kontejnerë dhe 

termus për pije, termus i izoluar; takëm tavoline nga porcelani dhe argjila, paisje kampimi 

(vegla), takëm pikniku, paisje udhëtimi (vegla) (të përfshira në këtë klasë); kova.  

22  Litarë, spango, shirita për bartje ngarkesash, jo nga metali, rrjeta, tenda dhe pjesët për 

ato, tenda hijezuese, tarpulina, vela, qese paketimi dhe mëngë nga tekstili, thasë dhe çanta 

(të përfshira në këtë klasë); hamak (shtrat i varur nga rrjeta).  

24  Tekstil dhe mallra tekstili (të përfshira në këtë klasë); pëlhura pambuku, pëlura leshi, 

astarë, jo të endura; shtroje banje (pos veshjes); peshqir nga tekstili; batanije, batanije leshi, 

batanije shajaku; thasë për fjetje (të përfshira në këtë klasë); rrjeta mushkonjash.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; dorrëza; veshje mbrojtëse për motoçiklistë, 

dorrëza mbrojtëse për motoçiklistë, çizme motoçiklistësh, veshje kundër shiut, veshje 

sporti.  

27  Dyshek (shtroje) për gjimnastë, sport, udhëtim, shtigje dhe qëllime kampimi; dyshek 

izolues për kampim  

28  Takëm alpinistësh (rripa); kova lodrash dhe lopata.  
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(210) KS/M/ 2021/1793 

(220) 10/12/2021 

(731) LABORATORIOS NORMON S.A 

Rda. Valdecarrizo (Tres Cantos) 

8, E-28760 (Madrid), Spain, ES 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)              NORMOCARE  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; suva, 

materiale për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1794 

(220) 10/12/2021 

(300) UK00003654068  10/06/2021  UK 

(731) DLIR LLP 88-90 Baker Street, 

London, United Kingdom, W1U 6TQ, KS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  SERVICE95 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; pasta dentare jo mjekuese; 

parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese; preparate për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes; sapune; eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne, 

kolonjë; vajra esenciale; vajra aromaterapie; kozmetikë; kremra për flokë; deodorantë dhe 

antidjersë për trupin; kondicioner për flokët; shampo për flokë; depilatorë; qerpikët 

artificialë; thonjtë artificialë; zbardhues flokësh; ngjyrues për flokët; tatuazhe të 

përkohshme për qëllime kozmetike; make-up; llak për thonjtë; aromë për qëllime shtëpiake; 

kremra për trupin; locione për trupin; pastrues trupi; preparate për kujdesin e bukurisë; 

preparate për pastrimin e dhëmbëve; preparate kozmetike për kujdesin e gojës dhe 

dhëmbëve; maskat e fytyrës.   

4  Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; përbërje për thithjen e pluhurit, 

lagështisë dhe lidhëse; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim; qirinj; qirinj 

të parfumuar; qirinj çaji  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; leukoplaste; preparate sanitare për 

qëllime mjekësore; ushqim dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar; ushqim për foshnje; suplemente dietetike; suplemente vitaminash; preparate 

vitaminash; preparate dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; produkte ushqimore 

të pasuruara dietetike dhe ushqyese të përshtatura për përdorim mjekësor; pije shtesë 

dietetike; suplemente dietike proteinike; suplemente ushqimore.   

8  Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; brisqe; mistria kopshtarie; gërshërë 

të mëdha kopshtarie; gërshërë kopshtarie; gërshërë për prerje flokësh; qethës flokësh; 

shtrënguese elektrike për flokët; gërsheta flokësh, elektrike; vegla dore për kaçurrela; 
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hekura elektrike për drejtimin e flokëve; thithëse të kutikulave; piskatore për kutikula; 

dërrasa zmerile; skedarë zmerile; gërshërë për thonjë; pincë; prerëse për ëmbëlsira; prerëse 

picash; gërshërë për përdorim në kuzhinë.   

9  Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; regjistrime 

zanore dhe video; filma me video incizime; kaseta muzikore, pllaka vinili; media 

regjistrimi analoge bosh; kompakt disqe, DVD dhe mediume të tjera regjistrimi dixhitale; 

podkaste të shkarkueshme; zile të shkarkueshme; publikime të shkarkueshme; publikime 

elektronike; publikime elektronike interaktive; softuer kompjuterik; softuer aplikativ; 

softuer për lojëra kompjuterike; syze dielli; syze; kuti për syze dielli; syze; kuti për 

celularë; orë inteligjente; telefonat celular; pedomometra; magnete dekorative.   

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazhues të 

trupit; lodra seksuale; aparat masazhi; aparate, pajisje dhe artikuj për gjidhënien e 

foshnjave; shishe për bebe; tapa veshi (pajisje mbrojtëse të veshit); thithkat e shisheve 

ushqyese; valvulat e shisheve ushqyese; mbrojtës të dëgjimit; biberon për bebe; unazat e 

daljes së dhëmbëve  

11  Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare; pishtarë elektrikë; pishtarë të kokës; pishtarë të rikarikueshëm; 

shpërndarës të dritës; dritat qetësuese LED; tharëse flokësh; llambat; pajisje ndriçimi; dritat 

varg; dritat e magjishme; drita LED; dritat e librave; dritat e biçikletave; ndriçues i kopshtit  

12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; biçikleta; vagon për bebe; karroca 

për fëmijë [karroca]; karroca për fëmijë; mbulesa për karroca për fëmijë; kapuç për karrocat 

e fëmijëve; cadra për t'u ngjitur në karrocat e fëmijëve; karrige shtytëse; biçikleta për 

fëmijë; biçikleta të palosshme; biçikleta malore; biçikleta elektrike; karts; makina dore; 

skuter me shtytje [automjete]; skuter me motor; skuterë me energji elektrike (automjete); 

karrocat e blerjeve.   

14  Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar; xhevahire 

me paste (bizhuteri kostumesh); karfica (bizhuteri); stoli këpucësh; unaza (bizhuteri); vathë; 

gjerdan [bizhuteri]; mbytës (chokers); varëse; byzylykë (bizhuteri); byzylykë; distinktivë 

prej metali të çmuar; brosha bizhuteri; kapëse kravata; shufra kravatash; manshete; charms 

stoli; instrumente horologjike dhe kronometrike; orë; rripat e orës; orët e dorës; kuti 

bizhuterish; unaza çelësash; foka lëkure për çelësa; fole metalike për çelësa; charms për 

zinxhirë çelësash; charms për unaza çelësash; unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël 

ose fole dekorativ]; etiketat e zinxhirit të çelësave; mbajtëse çelësash; litar për mbajtjen e 

çelësave.   

16  Materiale të shtypura dhe botime të shtypura; postera, libra, libra këngësh; revista 

fansash; revista udhëtimi; revista muzikore; revista artistike të përgjithshme; fletëpalosje; 

broshura; revista [publikime]; programe eventesh; libra pë autograf; fletushka; ngjitëse; 

fletë muzikore; materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi; vepra arti prej letre dhe 

kartoni; figurina nga letra mache; modelet e arkitektëve; materiale mësimore (përveç 

aparateve); ambalazh kartoni; kontejnerë për paketim kartoni; materiale ambalazhimi prej 

letre; peceta letre; ngjitëse; model i printerëve; blloqe printimi; kapëse parash; qese 

sanduiç; qese letre; etiketa të printuara të bagazheve.   

18  Lëkurë dhe imitime lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta mbajtëse; 

ombrella dhe çadra; shkopinj ecjeje; qafore, zinxhirë dhe veshje për kafshë; çantat me rrjetë 

zinxhiri; korniza për ombrella ose çadra; korniza për çanta dore; çanta rrjete për blerje; 

mbulesa për ombrellë; doreza për ombrellë; brinjë për ombrellë ose çadra; unaza për 
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ombrellë; shkopinj për ombrellë; doreza kallami për ecje; kuleta; çantat e monedhave; 

portofol; çanta dore; etiketat e bagazheve; valixhe; ruksak; çanta shpine; çanta; çanta 

sportive; çanta shkollore; çanta për blerje; çanta pazari prej kanavaci; mbajtëse; çanta 

tualeti të shitura bosh; çanta make up; çanta fluturimi; çanta plazhi; bagazhe dhe çanta 

udhëtimi; çant tualeti që shiten bosh.   

20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kockë, bri, balene ose perla e papunuar ose gjysëm e përpunuar; predha; 

meerschaum; qelibar i verdhë; figurina prej druri, dylli, allçie ose plastike; vepra arti prej 

druri, dylli, allçie ose plastike; manekinet; mobilje kopshti; perdet e brendshme; jastëkë; 

jastëkë kushion; shtretër; shtretër për kafshë shtëpiake; dyshekët e gjumit.   

21  Enë dhe kontejnerë amvisërie ose kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; enë kozmetike; krehër dhe sfungjer; furça, përveç furçave për pikturë; 

artikuj për qëllime pastrimi; enë qelqi, porcelani dhe balte; kuti parash; furça dhëmbësh; 

krehër; furça flokësh; shishet plastike të ujit që shiten bosh; brirët e këpucëve; shpërndarës 

sapuni; vazo; tasa; pllaka letre; gota letre; gota plastike; figurina prej porcelani; vazo 

qeramike; tasa qeramike; enë qeramike; skulptura qeramike; stoli qeramike; stoli kristali; 

kristal [enë qelqi]; vazo me lule terrakote; enë pijesh prej qelqi; figurina qelqi; enë qelqi; 

shandan qelqi; vepra arti të bëra prej porcelani; doreza për kopshtari; shishe parfumi; 

spërkatës parfumi; djegës parfumi; shishe parfumi; spërkatës parfumi; avullues parfumi; 

enë për pjekje; kontejnerë shtëpiake; kontejnerë kuzhine; enë sapuni; enë shtëpiake për 

ushqime; enë për pije; vazo; shandanët; saksi bimore.   

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; material liri për shtëpi; mbulesa krevati dhe 

tavoline; rrip pëlhure; flamuj tekstili; pankarta tekstili; dyshekë (shtresa) prej tekstili; 

thurrje; batanije për përdorim të jashtëm; batanije krevati; çanta gjumi; peshqirë të bërë nga 

materiale tekstili; perde; perde tekstil për mur; pëlhura të shtypura; material nga liri per 

krevate; jorganët; mbulesa jorgani; shtroja për shtrat; çarçafë; shami prej tekstili; perde 

muri prej tekstili; peshqir tekstili për kuzhinë; pëlhura mobilimi dhe tapiceri; perde; 

peshqir; batanije nga materiale tekstili; mbulesa; mbulesa krevati; këllëf jastëku; mbulesa 

jastëku  

25  Veshje, këpucë, mbathje per kokë; kostume fustanesh të zbukuruara; kostume për 

përdorim në lojëra me veshje për fëmijë; maska për gjumë; rripa [veshje]; jakë [veshje].  

26  Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe bishtalec; butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra; 

lule artificiale; dekorime flokësh; stoli dekorative për syze; flokë të rremë; butona; fruta 

artificiale; bexha për veshje, jo prej metali të çmuar; kapëse flokësh; rruaza të tjera përveç 

për të bërë bizhuteri; pupla zogjsh (aksesorë për veshje); bobina për mbajtjen e fillit ose 

leshit të qëndisjes (jo pjesë makinerish); gjilpëra të trasha; kuti për gjilpëra; anësore; karfica 

(aksesorë për veshje); mbështetëse për jakë; numrat e konkurrentëve; formësuese e fortë; 

Ngjitës të nxehtësisë për riparimin e artikujve tekstile; shirita zgjerues për mbajtjen e 

mëngëve; mjekra false; mustaqe false; pupla (aksesorë për veshje); kapele për ngjyrosjen e 

flokëve; kaçurrela flokësh, elektrike dhe jo elektrike, përveç mjeteve të dorës; letra për 

kaçurrela flokësh; karfica për kaçurrela e flokëve; zgjatje flokesh; kunjat bobby; rrjeta 

flokësh; stoli flokësh; karficat e flokëve; stoli kapele; copëza ngjitëse për ngrohje për 

riparimin e artikujve tekstile; kuti gjilpërash; jastëkë gjilpërash; numrat për shënimin e lirit; 

pupla struci (aksesorë për veshje); jastëkë kunjash; flokë të thurura; lidhëse flokësh; kuti 

për qepje; qepje këllëfi; stoli këpucësh; jastëk shpatullash për veshje; anije për prodhimin e 

rrjetave të peshkimit; spango për veshje; top-nyje (pompone); tupe; kapëse pantallonash për 
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çiklistët; paruke; lule artificiale; bimë artificiale përveç pemëve të Krishtlindjeve; fruta 

artificiale.  

27  Tepihë, qilima, dyshekë dhe shtresa, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; mbulesa muri jo tekstile; letër-muri; perde muri jo tekstile.  

28  Lojëra, lodra dhe lodra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; letra 

loje; dekorime për pemët e Krishtlindjeve; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; tullumbace 

feste; lojëra me zë; shpërthyes për festa; lojëra me balona; topa sporti; topa ushtrimesh; 

dorëza bejsbolli; shkop për lojëra; stoli dhe dekorime për pemët e Krishtlindjeve; pemë 

artificiale të Krishtlindjeve; fluska shpërthyese për Krishtlindje; pipa për festa; patina me 

rrota; patina me linjë; disqe fluturuese (lodra); pishina që fryhen për përdorim rekreativ; 

kukulla; lodër lëvizese; lodra lëvizese për djep [lodra]; maja rrotulluese; artikuj veshjesh 

për lodra; lodra për fëmijë; trokitje e bebeve; lëkundje për bebe; lodra për vaskë; lodra për 

banjë; lodra veprimi me bateri; automjete lodrash; shkop për lojëra; topa plazhi; lojëra me 

tabelë; lodra për fëmijë; shtëpi modulare për lojëra; lodra automjete; maska lodrash; lodra 

për djep; lodra edukative; kostume kukullash; veshje kukullash; aksesorë veshjesh për 

kukulla; shtëpi kukullash; kukulla Jack në kuti; enigma me bashkim të figurave të 

pjesshme; kita; lodra muzikore; modele lodrash; pipa për festa; lojëra me zë; kuaj lëkundës; 

lodra seesaw; lodra të mbushura me forma kafshës  

29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi, pemë dhe perime të 

konzervuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, komposte; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra për ushqim; zëvëndësues të qumështit; gjalpë kakao; 

pije të aromatizuara me qumësht kakao; farëra të përgatitura; fruta arrore, të përgatitura; 

supa; koncentrat supe; copëza shufra për ushqim të shpejtë me bazë frutash; copëza shufra 

për ushqim të shpejtë me bazë të frutave arrore; copëza shufra për ushqim të shpejtë me 

bazë të farërave; shujta të gatshme që përbëhen kryesisht nga perimet, frutat arrore dhe 

perimet bishtajore; shujta të gatshme që përbëhen kryesisht nga zëvëndësuesit e mishit; 

shujta të gatshme që përbëhen kryesisht nga mishi; shujta të gatshme që përbëhen kryesisht 

nga peshku; zëvëndësues të vezëve; përgatitje për bërje të supave; zëvëndësues mishi; 

ushqim i shpejtë me bazë frutash; masë për lyerje nga frutat; masë për lyerje nga perimet; 

vajra dhe yndyra të ngrënshme; ushqime të shpejta me bazë tofu; pemë, perime, fara arrore 

dhe perime bishtajore të përpunuara; sallata frutash; sallata me perime; sallatë kopshti, të 

përgatitura; sallatë me bimë bishtajore; tofu.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; çokolatë; oriz, tapioka dhe sago; miell dhe 

përgatitje nga drithërat; bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira; tapioka; akull i ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melasë; tharmë, pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salsa (erëza); mëlmesa; 

akull (ujë i ngrirë); ëmbëlsira; akuj dhe akullore; shërbete [akuj]; jogurt i ngrirë; torte; 

përzierje të torteve; biskota; përizerje të biskotave; dekorime të ngrënshme për torte; 

aromatizime frutash, përpos esencave; aromatizime vanilje për qëllime të gatimit; 

aromatizime për torte, përpos vajrave esenciale; aromatizime në formë të salcave të 

koncentruara; aromatizime në formë të salcave të dehidruara; shufra të ngrënshme nga 

drithërat; shufra të ngrënshme nga drithërat më sasi të lartë të proteinave; aromatizime, 

përpos vajrave esenciale, për pije.  

31  Produkte të pagatuara dhe të papërpunuara bujqësore, ujore, hortikulture dhe të pyllit; 

kokrra dhe fara të pagatuara dhe të papërpunuara; pemë dhe perime të freskëta; barishtë të 

freskëta; bimë dhe lule natyrale; pemë krishtlindjesh; zhardhoke, filize dhe farëra për 

mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për kafshë; malt.  
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32  Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije tjera jo-alkoholike; pije pemësh dhe lëngje pemësh; 

sirupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve; ujë kokosi; ujë për pierje; ujë i gazuar; ujë i 

aromatizuar; ujë toniku; përgatitje jo-alkoholike për bërjen e pijeve; birra; birra pa alcohol; 

kokteje pa alkohol; verë molle, jo-alkoholike  

33  Pije alkoolike (pëpos birra); raki (pije); likerë; verë; verë mole; kokteje; esenca 

alkoolike; ekstrakt alkoholike; glikanxo (liker); uzo (liker); aperitivë; arak (arrak); likere të 

hidhura; brendi; kurakao; pije të distiluara; pije alkoholike që përmbajnë fruta; raki qershie; 

mid (hydromel); raki dardhe; piket; pije alkoolike të parapërziera, përpos atyre me bazë të 

birrës; alkool orizi; rum; sake; vodka; viski  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime me 

shumicë dhe pakicë të lidhura me shitjen e preparateve kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; 

pasta dentare jo mjekuese; parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese; preparate për 

larje; preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes; sapune; eau de toilette, eau de 

parfum, eau de cologne, kolonjë; vajra esenciale; vajra aromaterapie; kozmetikë; kremra 

për flokë; deodorantë dhe antidjersë për trupin; kondicioner për flokët; shampo për flokë; 

depilatorë; qerpikët artificialë; thonjtë artificialë; zbardhues flokësh; ngjyrues për flokët; 

tatuazhe të përkohshme për qëllime kozmetike; make-up; llak për thonjtë; aromë për 

qëllime shtëpiake; kremra për trupin; locione për trupin; pastrues trupi; preparate për 

kujdesin e bukurisë; preparate për pastrimin e dhëmbëve; preparate kozmetike për kujdesin 

e gojës dhe dhëmbëve; maskat e fytyrës, vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; 

përbërje për thithjen e pluhurit, lagështisë dhe lidhëse; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitila për ndriçim; qirinj; qirinj të parfumuar; qirinj çaji, preparate farmaceutike, 

mjekësore dhe veterinare; leukoplaste; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; ushqim për 

foshnje; suplemente dietetike; suplemente vitaminash; preparate vitaminash; preparate 

dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; produkte ushqimore të pasuruara dietetike 

dhe ushqyese të përshtatura për përdorim mjekësor; pije shtesë dietetike; suplemente 

dietike proteinike; suplemente ushqimore, Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; 

takëm; brisqe; mistria kopshtarie; gërshërë të mëdha kopshtarie; gërshërë kopshtarie; 

gërshërë për prerje flokësh; qethës flokësh; shtrënguese elektrike për flokët; gërsheta 

flokësh, elektrike; vegla dore për kaçurrela; hekura elektrike për drejtimin e flokëve; 

thithëse të kutikulave; piskatore për kutikula; dërrasa zmerile; skedarë zmerile; gërshërë për 

thonjë; pincë; prerëse për ëmbëlsira; prerëse picash; gërshërë për përdorim në kuzhinë, 

Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; regjistrime 

zanore dhe video; filma me video incizime; kaseta muzikore, pllaka vinili; media 

regjistrimi analoge bosh; kompakt disqe, DVD dhe mediume të tjera regjistrimi dixhitale; 

podkaste të shkarkueshme; zile të shkarkueshme; publikime të shkarkueshme; publikime 

elektronike; publikime elektronike interaktive; softuer kompjuterik; softuer aplikativ; 

softuer për lojëra kompjuterike; syze dielli; syze; kuti për syze dielli; syze; kuti për 

celularë; orë inteligjente; telefonat celular; pedomometra; magnete dekorative, aparatet dhe 

instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazhues të trupit; lodra 

seksuale; aparat masazhi; aparate, pajisje dhe artikuj për gjidhënien e foshnjave; shishe për 

bebe; tapa veshi (pajisje mbrojtëse të veshit); thithkat e shisheve ushqyese; valvulat e 

shisheve ushqyese; mbrojtës të dëgjimit; biberon për bebe; unazat e daljes së dhëmbëve, 

aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare; pishtarë elektrikë; pishtarë të kokës; pishtarë të rikarikueshëm; 
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shpërndarës të dritës; dritat qetësuese LED; tharëse flokësh; llambat; pajisje ndriçimi; dritat 

varg; dritat e magjishme; drita LED; dritat e librave; dritat e biçikletave; ndriçues i kopshtit, 

automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; biçikleta; vagon për bebe; karroca për 

fëmijë [karroca]; karroca për fëmijë; mbulesa për karroca për fëmijë; kapuç për karrocat e 

fëmijëve; cadra për t'u ngjitur në karrocat e fëmijëve; karrige shtytëse; biçikleta për fëmijë; 

biçikleta të palosshme; biçikleta malore; biçikleta elektrike; karts; makina dore; skuter me 

shtytje [automjete]; skuter me motor; skuterë me energji elektrike (automjete); karrocat e 

blerjeve, metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar; 

xhevahire me paste (bizhuteri kostumesh); karfica (bizhuteri); stoli këpucësh; unaza 

(bizhuteri); vathë; gjerdan [bizhuteri]; mbytës (chokers); varëse; byzylykë (bizhuteri); 

byzylykë; distinktivë prej metali të çmuar; brosha bizhuteri; kapëse kravata; shufra 

kravatash; manshete; charms stoli; instrumente horologjike dhe kronometrike; orë; rripat e 

orës; orët e dorës; kuti bizhuterish; unaza çelësash; foka lëkure për çelësa; fole metalike për 

çelësa; charms për zinxhirë çelësash; charms për unaza çelësash; unaza çelësash [unaza të 

ndara me xhingël ose fole dekorativ]; etiketat e zinxhirit të çelësave; mbajtëse çelësash; 

litar për mbajtjen e çelësave, materiale të shtypura dhe botime të shtypura; postera, libra, 

libra këngësh; revista fansash; revista udhëtimi; revista muzikore; revista artistike të 

përgjithshme; fletëpalosje; broshura; revista [publikime]; programe eventesh; libra pë 

autograf; fletushka; ngjitëse; fletë muzikore; materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj 

shkrimi; vepra arti prej letre dhe kartoni; figurina nga letra mache; modelet e arkitektëve; 

materiale mësimore (përveç aparateve); ambalazh kartoni; kontejnerë për paketim kartoni; 

materiale ambalazhimi prej letre; peceta letre; ngjitëse; model i printerëve; blloqe printimi; 

kapëse parash; qese sanduiç; qese letre; etiketa të printuara të bagazheve, lëkurë dhe 

imitime lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta mbajtëse; ombrella dhe 

çadra; shkopinj ecjeje; qafore, zinxhirë dhe veshje për kafshë; çantat me rrjetë zinxhiri; 

korniza për ombrella ose çadra; korniza për çanta dore; çanta rrjete për blerje; mbulesa për 

ombrellë; doreza për ombrellë; brinjë për ombrellë ose çadra; unaza për ombrellë; shkopinj 

për ombrellë; doreza kallami për ecje; kuleta; çantat e monedhave; portofol; çanta dore; 

etiketat e bagazheve; valixhe; ruksak; çanta shpine; çanta; çanta sportive; çanta shkollore; 

çanta për blerje; çanta pazari prej kanavaci; mbajtëse; çanta tualeti të shitura bosh; çanta 

make up; çanta fluturimi; çanta plazhi; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çant tualeti që shiten 

bosh, mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kockë, bri, balene ose perla e papunuar ose gjysëm e përpunuar; predha; 

meerschaum; qelibar i verdhë; figurina prej druri, dylli, allçie ose plastike; vepra arti prej 

druri, dylli, allçie ose plastike; manekinet; mobilje kopshti; perdet e brendshme; jastëkë; 

jastëkë kushion; shtretër; shtretër për kafshë shtëpiake; dyshekët e gjumit, enë dhe 

kontejnerë amvisërie ose kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve; enë kozmetike; krehër dhe sfungjer; furça, përveç furçave për pikturë; artikuj për 

qëllime pastrimi; enë qelqi, porcelani dhe balte; kuti parash; furça dhëmbësh; krehër; furça 

flokësh; shishet plastike të ujit që shiten bosh; brirët e këpucëve; shpërndarës sapuni; vazo; 

tasa; pllaka letre; gota letre; gota plastike; figurina prej porcelani; vazo qeramike; tasa 

qeramike; enë qeramike; skulptura qeramike; stoli qeramike; stoli kristali; kristal [enë 

qelqi]; vazo me lule terrakote; enë pijesh prej qelqi; figurina qelqi; enë qelqi; shandan qelqi; 

vepra arti të bëra prej porcelani; doreza për kopshtari; shishe parfumi; spërkatës parfumi; 

djegës parfumi; shishe parfumi; spërkatës parfumi; avullues parfumi; enë për pjekje; 

kontejnerë shtëpiake; kontejnerë kuzhine; enë sapuni; enë shtëpiake për ushqime; enë për 
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pije; vazo; shandanët; saksi bimore, tekstile dhe zëvendësues për tekstile; material liri për 

shtëpi; mbulesa krevati dhe tavoline; rrip pëlhure; flamuj tekstili; pankarta tekstili; dyshekë 

(shtresa) prej tekstili; thurrje; batanije për përdorim të jashtëm; batanije krevati; çanta 

gjumi; peshqirë të bërë nga materiale tekstili; perde; perde tekstil për mur; pëlhura të 

shtypura; material nga liri per krevate; jorganët; mbulesa jorgani; shtroja për shtrat; çarçafë; 

shami prej tekstili; perde muri prej tekstili; peshqir tekstili për kuzhinë; pëlhura mobilimi 

dhe tapiceri; perde; peshqir; batanije nga materiale tekstili; mbulesa; mbulesa krevati; këllëf 

jastëku; mbulesa jastëku, Veshje, këpucë, mbathje per kokë; kostume fustanesh të 

zbukuruara; kostume për përdorim në lojëra me veshje për fëmijë; maska për gjumë; rripa 

[veshje]; jakë [veshje], Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe bishtalec; butona, grepa dhe sy, 

kunja dhe gjilpëra; lule artificiale; dekorime flokësh; stoli dekorative për syze; flokë të 

rremë; butona; fruta artificiale; bexha për veshje, jo prej metali të çmuar; kapëse flokësh; 

rruaza të tjera përveç për të bërë bizhuteri; pupla zogjsh (aksesorë për veshje); bobina për 

mbajtjen e fillit ose leshit të qëndisjes (jo pjesë makinerish); gjilpëra të trasha; kuti për 

gjilpëra; anësore; karfica (aksesorë për veshje); mbështetëse për jakë; numrat e 

konkurrentëve; formësuese e fortë; Ngjitës të nxehtësisë për riparimin e artikujve tekstile; 

shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; mjekra false; mustaqe false; pupla (aksesorë për 

veshje); kapele për ngjyrosjen e flokëve; kaçurrela flokësh, elektrike dhe jo elektrike, 

përveç mjeteve të dorës; letra për kaçurrela flokësh; karfica për kaçurrela e flokëve; zgjatje 

flokesh; kunjat bobby; rrjeta flokësh; stoli flokësh; karficat e flokëve; stoli kapele; copëza 

ngjitëse për ngrohje për riparimin e artikujve tekstile; kuti gjilpërash; jastëkë gjilpërash; 

numrat për shënimin e lirit; pupla struci (aksesorë për veshje); jastëkë kunjash; flokë të 

thurura; lidhëse flokësh; kuti për qepje; qepje këllëfi; stoli këpucësh; jastëk shpatullash për 

veshje; anije për prodhimin e rrjetave të peshkimit; spango për veshje; top-nyje (pompone); 

tupe; kapëse pantallonash për çiklistët; paruke; lule artificiale; bimë artificiale përveç 

pemëve të Krishtlindjeve; fruta artificiale, Tepihë, qilima, dyshekë dhe shtresa, linoleum 

dhe materiale të tjera për mbulimin e dyshemeve ekzistuese; mbulesa muri jo tekstile; letër-

muri; perde muri jo tekstile, Lojëra, lodra dhe lodra; aparate për lojëra video; artikuj 

gjimnastikor dhe sportiv; letra loje; dekorime për pemët e Krishtlindjeve; Dekorime për 

pemën e Krishtlindjes; tullumbace feste; lojëra me zë; shpërthyes për festa; lojëra me 

balona; topa sporti; topa ushtrimesh; dorëza bejsbolli; shkop për lojëra; stoli dhe dekorime 

për pemët e Krishtlindjeve; pemë artificiale të Krishtlindjeve; fluska shpërthyese për 

Krishtlindje; pipa për festa; patina me rrota; patina me linjë; disqe fluturuese (lodra); 

pishina që fryhen për përdorim rekreativ; kukulla; lodër lëvizese; lodra lëvizese për djep 

[lodra]; maja rrotulluese; artikuj veshjesh për lodra; lodra për fëmijë; trokitje e bebeve; 

lëkundje për bebe; lodra për vaskë; lodra për banjë; lodra veprimi me bateri; automjete 

lodrash; shkop për lojëra; topa plazhi; lojëra me tabelë; lodra për fëmijë; shtëpi modulare 

për lojëra; lodra automjete; maska lodrash; lodra për djep; lodra edukative; kostume 

kukullash; veshje kukullash; aksesorë veshjesh për kukulla; shtëpi kukullash; kukulla Jack 

në kuti; enigma me bashkim të figurave të pjesshme; kita; lodra muzikore; modele lodrash; 

pipa për festa; lojëra me zë; kuaj lëkundës; lodra seesaw; lodra të mbushura me forma 

kafshësh, Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi, pemë dhe perime të 

konzervuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, komposte; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra për ushqim; zëvëndësues të qumështit; gjalpë kakao; 

pije të aromatizuara me qumësht kakao; farëra të përgatitura; fruta arrore, të përgatitura; 

supa; koncentrat supe; copëza shufra për ushqim të shpejtë me bazë frutash; copëza shufra 
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për ushqim të shpejtë me bazë të frutave arrore; copëza shufra për ushqim të shpejtë me 

bazë të farërave; shujta të gatshme që përbëhen kryesisht nga perimet, frutat arrore dhe 

perimet bishtajore; shujta të gatshme që përbëhen kryesisht nga zëvëndësuesit e mishit; 

shujta të gatshme që përbëhen kryesisht nga mishi; shujta të gatshme që përbëhen kryesisht 

nga peshku; zëvëndësues të vezëve; përgatitje për bërje të supave; zëvëndësues mishi; 

ushqim i shpejtë me bazë frutash; masë për lyerje nga frutat; masë për lyerje nga perimet; 

vajra dhe yndyra të ngrënshme; ushqime të shpejta me bazë tofu; pemë, perime, fara arrore 

dhe perime bishtajore të përpunuara; sallata frutash; sallata me perime; sallatë kopshti, të 

përgatitura; sallatë me bimë bishtajore; tofu, Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; çokolatë; 

oriz, tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje nga drithërat; bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira; 

tapioka; akull i ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë, pluhur për pjekje; kripë; 

mustardë; uthull, salsa (erëza); mëlmesa; akull (ujë i ngrirë); ëmbëlsira; akuj dhe akullore; 

shërbete [akuj]; jogurt i ngrirë; torte; përzierje të torteve; biskota; përizerje të biskotave; 

dekorime të ngrënshme për torte; aromatizime frutash, përpos esencave; aromatizime 

vanilje për qëllime të gatimit; aromatizime për torte, përpos vajrave esenciale; aromatizime 

në formë të salcave të koncentruara; aromatizime në formë të salcave të dehidruara; shufra 

të ngrënshme nga drithërat; shufra të ngrënshme nga drithërat më sasi të lartë të proteinave; 

aromatizime, përpos vajrave esenciale, për pije, Produkte të pagatuara dhe të papërpunuara 

bujqësore, ujore, hortikulture dhe të pyllit; kokrra dhe fara të pagatuara dhe të 

papërpunuara; pemë dhe perime të freskëta; barishtë të freskëta; bimë dhe lule natyrale; 

pemë krishtlindjesh; zhardhoke, filize dhe farëra për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe 

pije për kafshë; malt, Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije tjera jo-alkoholike; pije pemësh dhe 

lëngje pemësh; sirupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve; ujë kokosi; ujë për pierje; ujë 

i gazuar; ujë i aromatizuar; ujë toniku; përgatitje jo-alkoholike për bërjen e pijeve; birra; 

birra pa alcohol; kokteje pa alkohol; verë molle, jo-alkoholike, Pije alkoolike (përpos birra); 

raki (pije); likerë; verë; verë mole; kokteje; esenca alkoolike; ekstrakt alkoholike; glikanxo 

(liker); uzo (liker); aperitivë; arak (arrak); likere të hidhura; brendi; kurakao; pije të 

distiluara; pije alkoholike që përmbajnë fruta; raki qershie; mid (hydromel); raki dardhe; 

piket; pije alkoolike të parapërziera, përpos atyre me bazë të birrës; alkool orizi; rum; sake; 

vodka; viski.    

36  Shërbime monetare; shërbime financiare; investime financiare; financime të kapitalit 

sipërmarrës; shërbime të sigurimeve; shërbime brokerimi të sigurimeve; shërbime të 

sigurimeve lidhur me udhëtimin; mbledhje të fondeve; sponsorizime financiare; investime 

në fonde për qëllime bamirësie.  

38  Telekomunikime; ofrime të qasjes në përmbajtje, uebsajte dhe portale; transmetime 

elektronike të të dhënave; transmetime elektronike të dosjeve të fotografive dixhitale mes 

përdoruesve të internetit; ofrime të qasjes në baza të të dhënave kompjuterike, atyre 

elektronike dhe online; ofrime të dhomave për biseda në internet; ofrime të qasjes në 

përmbajtje online të multimedias  

39  Paketime dhe ruajtje të mallrave; aranzhime udhëtimesh; deponim; shërbime të 

qiradhënies së automjeeve; ofrime të informatave lidhur me shërbimet e qiradhënies së 

automjeteve; shërbime të dërgesave të ushqimit; dërgesa të ushqimeve nga restoranet; 

shërbime dërgesash; dërgesa të ushqimit; ofrime të informatave të udhëtimit përmes 

rrjeteve kompjuterike globale. 
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41  Argëtim; arsimim; ofrime të trajnimeve; performanca të këngëtarëve; performance të 

muzikës së drejtpërdrejtë; organizime të garave recreative; shërbime publikimi; shërbime të 

audio incizimeve; argëtime në natyren e performancave të drejtpërdrejta vizuele dhe audio; 

ofrime të publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme; produksione të filmit; 

shërbime të radio produksioneve; shërbime të produksioneve të shfaqjeve televizive; 

produksione të muzikës; ofrime të lojrave kompjuterike online; shërbime të produksioneve 

të animacionit; aranzhime të ekspozitave dhe konferencave; organizim, produksion, 

prezantim dhe udhëheqje e koncerteve dhe turneve muzikore.  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtuese dhe dizajnuese në lidhje me të 

njejtat; shërbimet e analizave dhe hulumtimeve industriale; dizajnimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; shërbime dizajni; shkrime teknike.  

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime hoteli; kafene; akomodim i 

përkohshëm; shërbime restorani dhe të barit; shërbime të furnizimit me ushqim; shërbime të 

informatave për restorane dhe bare; rezervime të akomodimit të përkohshëm; rezervime të 

restoraneve; qiradhënie e mobiljeve, çarçafëve dhe mbulesave për tavolina.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe i bukurisë për njerëz 

apo kafshë; shërbime bujqësore, hortikulture dhe pylltarie; stilizime të flokëve; bërje të 

tatuazheve.  

45  Shërbime sigurie për mbrojtjen fizike të pronës së prekshme dhe individëve; shërbime 

të krijimit të rrjeteve sociale online; qiradhënie të veshmbathjeve; kthime të pronës së 

humbur; shërbime dadosh; kujdetari të fëmijëve; shërbime të krijimit të rrjeteve sociale 

online; shërbime lobimi përpos për qëllime tregtare; kujdestari të shtëpive; ofrime të 

informatave mbi çështjet lidhur me drejtat e njeriut; shërbime të krijimit të rrjeteve sociale 

online; shërbime konsulence të modës personale; konsulencë për stilizimin e garderobës 

personale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1795 

(220) 10/12/2021 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   FYRLISS  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1796 

(220) 10/12/2021 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

(540)   FULBRYT  
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(511) 5  Preparate farmaceutike. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1797 

(220) 10/12/2021 

(731) EXIT GROUP SH.P.K Rr.Rexhep 

Luci p/n, Prishtinë, Republika e Kosovës, 

KS 

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   EXIT 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa (duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1798 

(220) 13/12/2021 

(731) Premier Nutrition Company, LLC 

1222 67th Street, Emeryville, California 

94608, US 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)                         POWERBAR  

 

 
     

 

(511) 5  Suplementet dietike dhe ushqimore.  
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(210) KS/M/ 2021/1799 

(220) 13/12/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON  

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,                      

, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe medicinale; ushqime dietikedhe substanca të adaptuara 

për perdorim në medicinë; suplemente dietike për njerëz.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1808 

(220) 14/12/2021 

(731) RED BEAUTY CORNER SH.P.K  

Prishtine Rr. Rifat Berisha nr.11/3, KS 

(591) ARI 

(740)  Elbasan Rexhaj Prishtinë - Lagja 

Arberia Rr. Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 

pastruese, lustruese, gërryese dhe abrazive; sapunë; produkte parfumerie; vajra esenciale; 

kozmetikë; losione flokësh; pasta për dhëmbë; preparate kozmetike për banjë; dezodorantë 

për përdorim personal; tualetëri; sapunë tualeti; kozmetikë për kujdesin e trupit; preparate 

për kujdesin për fytyrën; përgatitjet për kujdesin e lëkurës; grim; preparate kozmetike për 

rrezitje (nixirjen) e lëkurës; preparate për pas diellit për qëllime kozmetike; preparate dhe 

trajtime për flokët; sapunë jo mjekësorë; peceta të impregnuara me preparate pastrimi; 

preparate për pastrimin e duarve; sapunë përveç atyre për qëllime mjekësore; xhel pastrues; 

peceta të impregnuara me preparate pastrimi; agjensa për pastrimin e duarve; parfume; 

ujëra e tualeti; xhel dhe kripëra për banjë dhe dush, jo për qëllime mjekësore; produkte 

kozmetikë, në veçanti kremëra, qumësht, losione, xhel dhe pluhura për fytyrën, trupin dhe 

duart; qumësht për rrezitje dhe qumësht për pas diellit, xhel dhe vajra (kozmetikë); 

produkte për makijazh; shamponë; xhel, shkumë, balsam dhe produkte në formë aerosoli 

për modelim dhe kujdes të flokëve; sprej për flokë; ngjyra dhe preparate për zbardhjen e 

flokëve; preparate për kaçurrela dhe modelimin e flokëve; preparate kozmetike për 

higjienën dhe kujdesin për lëkurën, fytyrën dhe trupin; produkte dielli (produkte 

kozmetike); produkte bukurie; rregullues flokësh (fiksir); ngjyrues flokësh; kozmetikë, 

përkatësisht produkte për flokë; ngjyrues flokësh; balsam flokësh; drejtues për flokë; 
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kozmetikë për lëkurën e kokës dhe flokët; shampon për flokë; vaj flokësh; kremëra për 

flokë; spray stilimi për flokë; kondicioner për flokë; xhel për kujdesin e flokëve; maska 

bukurie për flokë; pudra (pluhur) për kujdesin e flokëve; trajtim për kujdesin e flokëve për 

qëllime kozmetike; preparate bukurie për flokët; serume për kujdesin e flokëve; pastrues 

flokësh dhe trupi; preparate në formë aerosoli për modelimin e flokëve; preparate për 

shtrirjen (shprishjen) për flokë; shkumë për kujdesin e flokëve; kozmetikë për lëkurë; 

sapunë për lëkurë; hidratues të lëkurës; kremë për forcimin e lëkurës; losione për lëkurë 

[kozmetikë]; kremëra për zbardhjen e lëkurës; preparate për kondicionimin e 

lëkurës,shkumë pastrues të lëkurës; losione tonike për lëkurë; preparate për (shëndritje) 

ndriçim të lëkurës; pastrues të lëkurës; maska hidratuese për lëkurë; preparate restauruese 

për lëkurë; krem pastrues i lëkurës; maska për lëkurë [kozmetikë]; losione për 

kondicionimin e lëkurës; preparate për zbutjen e lëkurës; emulsione për zbutjen e lëkurës; 

preparate kozmetike për lëkurë të thatë; shkume për kujdesin e lëkurës; serume jo 

medicinale të lëkurës; esencat për kujdesin e lëkurës; kremërat e lëkurës [për qëllime 

kozmetike]; losione hidratuese për lëkurë [kozmetikë]; eksfoliator për kujdesin e lëkurës; 

vajra për kujdesin e lëkurës [kozmetikë]; qumësht për kujdesin e lëkurës; aerosole për 

ftohjen dhe pastrimin e lëkurës; losione për kujdesin e lëkurës [kozmetikë]; serum për 

qetësimin e lëkurës [produkt kozmetik]; kremëra për trajtimin e lëkurës për qëllime 

kozmetike; preparate kozmetike për regjenerimin e lëkurës; preparate kundër plakjes për 

kujdesin e lëkurës; qumësht pastrues për kujdesin e lëkurës; locione jo-mjekësore për 

përdorim në pastrimin e lëkurës; produkte kozmetike për kujdesin e lëkurës; preparate 

kundër rrudhave për kujdesin e lëkurës; vajra esenciale për kujdesin e lëkurës; vajra 

aromatike për kujdesin e lëkurës; preparate kozmetike për forcimin e lëkurës; komponime 

për shëndritjen (ndriçimin) e lëkurës [kozmetikë]; preparate kozmetike për nxitjen e nxirjes 

së lëkurës; pastrues të lëkurës përveç për qëllime mjekësore; preparate për tonifikimin e 

lëkurës [përveç për përdorim mjekësor]; losione lëkure përveç për perdorim mjekësor; 

komponime për kujdesin e lëkurës pas ekspozimit në diell; preparate kozmetike për 

përmirësimin e cilësisë së lëkurës; balsam lëkure përveç për përdorim mjekësor; vajra për 

kujdesin e lëkurës përveç atyre për përdorim mjekësor; kremëra për kujdesin e lëkurës 

përveç për përdorim mjekësor; preparate kozmetike për mbrojtjen e lëkurës nga djegiet nga 

dielli; preparate kozmetike në formë aerosoli për kujdesin e lëkurës; maska kozmetike; 

kremëra kozmetikë; hidratues [kozmetikë]; krem tonifikues [kozmetikë]; krem kundër 

diellit [kozmetikë]; kremëra fluide [kozmetikë]; kremëra për kujdesin kozmetik; kremëra 

kozmetikë për mbrojtje; qumësht pas diellit (kozmetikë); kozmetikë për buzët; preparate 

kozmetike për tualet; kozmetikë në formë xhelatine; vajra trupi [kozmetikë]; kozmetikë në 

formë të vajrave; kremëra kozmetikë për trupin; kozmetikë në formën e qumështit; 

preparate kozmetike për buzët; pastrues kozmetikë për fytyrë; preparate kozmetike për 

lëkurë të thatë; kremëra kozmetikë për fytyrë; kremëra kozmetikë të duarve; piling 

kozmetikë për trup; kremëra kozmetikë për lëkurë të thatë; preparate kozmetike për dush; 

kozmetikë për trajtimin e rrudhave; preparate kozmetike në formë pluhuri (pouder); 

preparate kozmetike në formë kremërash; kozmetikë përveç për përdorim mjekësor; 

preparate kozmetike hidratuese për fytyrën; produkte kozmetike bukurie; kozmetikë që 

përmban acid hialuronik; preparate kozmetike për mbrojtjen e buzëve; kremëra kozmetikë 

për fytyrë dhe trup; preparate kozmetike për përmirësimin e cilësisë së lëkurës; kozmetikë 

për kujdesin e gojës dhe dhëmbëve; krem hidratues për qellime kozmetike; kremëra 

pastrues; kremëra kundër rrudhave; kremëra për heqjen e grimit; kremëra nate; kremëra 
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dite; kremëra kozmetikë ushqyes; krem për buzët; krem për fytyrë; kremëra trupi; kremëra 

pastrues për fytyrë, trup dhe flokë; krem pastrues të lëkurës; krem i lehtë ushqyes për 

lëkurë; kremëra, losione dhe xhel hidratues; kremëra restaurues për qëllime kozmetike; 

kremëra për kujdes për qëllime kozmetike; kremëra për fytyrë për qëllime kozmetike; 

kozmetikë në formën e losioneve; losione për heqjen e grimit (make-up-it); losione 

pastruese; losione trupi; losion kundër plakjes; losion dite; losione bukurie; losione për sy; 

losione për fytyrë; losione për duar; losion për pastrimin e lëkurës; losione tonike për 

lëkurë; losione dhe kremëra për qëllime kozmetike; losione kundër rrudhave për zonën e 

syve; losione kozmetike për fytyrën; losione për kujdesin e trupit për qëllime kozmetike; 

losione për kujdesin për fytyrën dhe trupin; losion tonifikues për fytyrë, trup dhe duar; 

losion mbrojtës për lëkurë; losion ushqyes për lëkurë; losion pastrues për lëkurë; losion 

ftohës për lëkurë; produkte kozmetike për trajtimin preventiv kundër ndotjes, kundër 

oksidimit dhe kundër stresit dhe kundër plakjes; xhel kundër plakjes; hidratues kundër 

plakjes për qëllime kozmetike; serume kundër plakjes për qëllime kozmetike; kozmetikë 

kundër plakjes për konturet e syve dhe buzëve; krem kundër plakjes; preparate tonifikimi të 

bukurisë për aplikim në fytyrë; maska pastruese; balsam pastrues; vajra pastrues; pastrues 

fytyre; krem pastrues jo mjekësor; kozmetikë për konturat rreth syve dhe buzëve; losione 

për qëllime kozmetike për konturat rreth syve dhe buzëve; kremëra për konturat rreth syve 

dhe buzëve për qëllime jo mjekësore; krem forcues për konturat rreth syve dhe buzëve për 

qëllime kozmetike; xhel kozmetikë për konturat rreth syve dhe buzëve; balsam buzësh; 

serume bukurie; serume për qëllime kozmetike; serum fytyre për qëllime kozmetike; serum 

jo-mjekues për riparimin e lëkurës; serum detox, kryesisht serum kozmetik për pastrimin e 

thellë të lëkurës; serum parandalues i plakjes së lëkurës me perdorim jo-mjekues; serum për 

të ruajtur shkëlqimin e pamjes së fytyrës jo të mjekuar; serum jo-mjekësor regjenerues i 

lëkurës; qumësht hidratues; qumësht pastrues; qumështe të bukurisë; qumësht për qëllime 

kozmetike; qumësht për trup; qumësht të fytyrës; qumësht pastrues për fytyrën; qumësht 

pastrues për trup; maska për fytyrë; maska për trup; maska eksfoliant për fytyrë; maska për 

pastrimin e fytyrës; maska bukurie për fytyrë; maska bukurie për trup; maska bukurie për 

duar; maskë regjeneruese për lëkurë; maskë kundër ndotjes për lëkurë; maskë pastruese për 

lëkurë; vajra kozmetikë; vajra pastrues për lëkurë; vajra masazhi; vajra për trup dhe fytyrë; 

dyllë masazhi për lëkurë; vaj dylli mbrojtës për lëkurë; vaj ushqyes dylli për lëkurë; trajtim 

kozmetik për korrigjimin e lëkurës së fytyrës (plotësimin); pastrues ultra-i butë për lëkurën; 

preparate për banjo, jo për qëllime mjekësore; preparate dushi për qëllime sanitare ose 

dezodorimi [tualetëri]; larës i syve, jo për qëllime mjekësore, përkatësisht pastrues të syve; 

krem për larjen e duarve; losion për banjo; preparate për pastrimin e lëkurës; maska 

bukurie; produkte kozmetike të shitura në formën e kompleteve (kit); preparate kozmetike 

të bukurisë; preparate për heqjen e grimit; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime 

tualeti; losione për qëllime kozmetike; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; pomada 

për qëllime kozmetike; xhel masazhi përveç për përdorim mjekësor; balsamë të ndryshëm 

nga ato për qëllime mjekësore; preparate kolagjeni për qëllime kozmetike; preparate 

fitokosmetike; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; krem për puçrra (akne), 

përkatësisht krem pastrues të puçrrave (kozmetikë); tonik për flokët; larës i gojës, jo për 

qëllime mjekësore; produkte zbardhuese; preparate për pastrimin e dhëmbëve; preparate për 

kujdesin e dhëmbëve; preparate për zbardhimin e dhëmbëve; losione pastruese të 

dhëmbëve; xhelatinë për zbardhjen e dhëmbëve; dezodorantë; dezodorantë në formën e 

spërkatjeve (sprej) për gra; dezodorantë për kujdesin e trupit; dezodorantë për përdorim 
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personal në formë të stiksave; deodorantë kundër djersitjes; sapunë deodorant; pasta të 

dhëmbëve në formën e pluhurit të ngurtë; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; shirita të 

impregnuar me preparate zbardhuese për dhëmbë [kozmetikë]; pasta të dhëmbëve për 

zbardhjen e dhëmbëve; pasta të dhëmbëve në formën e pluhuri; pasta të dhëmbëve në 

formën e xhelatinës; xhel për thonj; stilolapsa për rregullimin e thonjve; preparate për 

riparimin e thonjve; preparate për forcimin e thonjve; kozmetikë për thonjtë; balsamues për 

thonjtë; kondicioner për thonj; sipërfaqe gërryese për thonjtë; kremëra për thonjtë; 

ngurtësues të thonjve; pastrues (polirues) të thonjve; bazë për polirimin e thonjve; losione 

kozmetike për forcimin e thonjve; preparate për kujdesin e thonjve; preparate për kujdesin e 

thonjve për qëllime kozmetike  

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 

medicinal; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim në veterinari; Shtesa ushqimore; Pije 

dietale të përshtatura për qëllime medicinale; Pije me vitamina; Ushqim për qëllime të 

posaçme medicinale; Shkopinj me shtesa ushqimore si zëvendësues i vakteve për rritjen e 

energjisë; Shkopinjë të pasur me vlera ushqyese për përdorim medicinal apo profilaktik; 

Ushqime të pjekura për përdorim medicinal; Bukë e pasur me vitamina, minerale apo vlera 

ushqimore për përdorim medicinal; ushqime të thara-të ngrira të përshatura për përdorim 

medicinal. 

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe i bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; shërbimet e bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë  
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(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë / shumicë në dyqane, përmes internetit, programeve 

kompjuterike, përmes postës dhe rrjeteve sociale të;  prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, 

kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, 

fishekzjarrëve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparatet elektronike dhe pajisjeve për ato, 

kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit 
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kompjuterik, pajisjeve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, 

biçikletave dhe pajisjeve për ato, pajisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe 

stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 

mobilieve dhe artikujve tjerë për mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, 

pajisjeve për kuzhinë dhe amvisni dhe aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në 

amvisni, mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim 

në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, pajisjeve 

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, 

bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, 

preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, 

mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, 

shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarrëve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriçim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për to, biçikletave dhe pajisjeve për to, pajisjeve për 

automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe rekuizitave për 

zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobilieve dhe artikujve tjerë për mobilim të 

enterierit, mobilieve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, 

mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lëkurës, pajisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë 

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Shërbime të shitjes 

me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarrëve, aparateve dhe 

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriçim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, biçikletave dhe pajisjeve për ato, 

pajisjeve për automobila, orëve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobilieve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierëve, mobilieve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lëkurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Shërbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjes me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjes me pakicë, shërbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për 

palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht informatat 

për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator;shërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë të 

treta, po ashtu nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës; Shërbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikëqyrjes së zhvillimit të biznesit, rekrutim kuadrit; 

Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, Shërbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit 

dhe shërbime për ndërmarrje tjera.  
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(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë / shumicë në dyqane, përmes internetit, programeve 

kompjuterike, përmes postës dhe rrjeteve sociale të;  prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, 

kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, 

fishekzjarrëve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparatet elektronike dhe pajisjeve për ato, 

kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, pajisjeve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, 

biçikletave dhe pajisjeve për ato, pajisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe 

stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 

mobilieve dhe artikujve tjerë për mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, 

pajisjeve për kuzhinë dhe amvisni dhe aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në 

amvisni, mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim 

në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, pajisjeve 

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, 

bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, 

preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, 

mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, 

shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarrëve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriçim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për to, biçikletave dhe pajisjeve për to, pajisjeve për 

automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe rekuizitave për 

zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobilieve dhe artikujve tjerë për mobilim të 

enterierit, mobilieve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, 

mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lëkurës, pajisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë 

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Shërbime të shitjes 

me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarrëve, aparateve dhe 

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriçim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, biçikletave dhe pajisjeve për ato, 
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pajisjeve për automobila, orëve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobilieve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierëve, mobilieve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lëkurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Shërbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjes me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjes me pakicë, shërbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për 

palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht informatat 

për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator;shërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë të 

treta, po ashtu nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës; Shërbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikëqyrjes së zhvillimit të biznesit, rekrutim kuadrit; 

Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, Shërbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit 

dhe shërbime për ndërmarrje tjera. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1811 

(220) 14/12/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,      

, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe medicinale; ushqime dietikedhe substanca të adaptuara 

për perdorim në medicinë; suplemente dietike për njerëz.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1812 

(220) 14/12/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   
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(511) 12  Automobila me pjesë dhe pajisje për to. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1813 

(220) 14/12/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  KARDIR 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1814 

(220) 14/12/2021 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  KARDIM 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1815 

(220) 14/12/2021 

(731) Magic Ice Joint Stock Company 

SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, 

RKS, KS 

(591) E kuqe, e verdhë, ari, e zezë, hiri, e 

(540)   
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bardhë  

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
      

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flips nga patatja me salca (erëza) 

ose erëza pikante; snack (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave);  çipsa  prej frutave; 

kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e 

grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, 

kaçkavallit; kokoshka; flips, flips me kikirik.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, 

makaronave, musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra 

ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të 

përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra 

ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara 

ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me 

kikirik   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1816 

(220) 15/12/2021 

(300) 10563/2021  06/07/2021  CH 

(731) Manufacture et fabrique de montres 

et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle 

S.A. Rue du Jardin 3 2400 Le Locle, CH 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ULYSSE NARDIN 

 

 
     

 

(511) 14  Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike 

dhe kronometrike; kuti me metale të çmuara. 
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(210) KS/M/ 2021/1817 

(220) 15/12/2021 

(731) Rembrandtin Coatings GmbH 

Ignaz-Köck-Straße 15, 1210 Vienna, AT 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Thermodur 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate industriale; Kimikatet për përdorim në trajtimin e metaleve; Kimikatet 

për përdorim në trajtim sipërfaqe metalike; Kimikatet industriale për përdorim në 

prodhimin e llaqeve; Kimikatet për përdorim në prodhimin e veshjeve kundër zjarrit; 

Kimikatet për përdorim në prodhimi e veshjeve të shtypura ndaj tymit; Kimikatet 

absorbuese të zjarrit për prodhimi i veshjeve kundër zjarrit; Kimikatet absorbuese të zjarrit 

për përdorim, në prodhimi e ngjyrave rezistente ndaj zjarrit; Kimikatet absorbuese të zjarrit 

për përdorim, në prodhimi e rrëshirave rezistente ndaj zjarrit;   

2   Ngjyrosës, Llak, Për qëllime industriale, Të ndryshme nga ato fotografike dhe qëllimet 

artistike; Veshje për metale, plastikë dhe letër; Agjentët ndihmës llaku, agjentë të veçantë 

emulsifikues, shpërndarës, agjentë lagështues, agjentë të kontrollit të rrjedhës, agjentë 

lidhës dhe trashësues; Veshje rezistente ndaj korrozionit; Llak në natyrën e një shtrese; 

Ngjyra për mure me rezistencë ndaj nxehtësisë; Veshje rezistente ndaj nxehtësisë gjatë 

ngjyrosjes; Ngjyra të papërshkueshme nga zjarri; veshje të sipërme rezistente ndaj 

përdorimit të ngjyrosjes.  

17  Materiale të lëngshme izoluese elektrike; Smalte teli për qëllime izolimi; Izolues për 

ngjyra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1818 

(220) 15/12/2021 

(731) Rembrandtin Coatings GmbH 

Ignaz-Köck-Straße 15, 1210 Vienna, AT 

(591) Zezë, verdhë dhe vjollcë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate industriale; Kimikatet për përdorim në trajtimin e metaleve; Kimikatet 

për përdorim në trajtim sipërfaqe metalike; Kimikatet industriale për përdorim në 

prodhimin e llaqeve; Kimikatet për përdorim në prodhimin e veshjeve kundër zjarrit; 

Kimikatet për përdorim në prodhimi e veshjeve të shtypura ndaj tymit; Kimikatet 

absorbuese të zjarrit për prodhimi i veshjeve kundër zjarrit; Kimikatet absorbuese të zjarrit 

për përdorim, në prodhimi e ngjyrave rezistente ndaj zjarrit; Kimikatet absorbuese të zjarrit 

për përdorim, në prodhimi e rrëshirave rezistente ndaj zjarrit;   

2  Ngjyrosës, Llak, Për qëllime industriale, Të ndryshme nga ato fotografike dhe qëllimet 
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artistike; Veshje për metale, plastikë dhe letër; Agjentët ndihmës llaku, agjentë të veçantë 

emulsifikues, shpërndarës, agjentë lagështues, agjentë të kontrollit të rrjedhës, agjentë 

lidhës dhe trashësues; Veshje rezistente ndaj korrozionit; Llak në natyrën e një shtrese; 

Ngjyra për mure me rezistencë ndaj nxehtësisë; Veshje rezistente ndaj nxehtësisë gjatë 

ngjyrosjes; Ngjyra të papërshkueshme nga zjarri; veshje të sipërme rezistente ndaj 

përdorimit të ngjyrosjes.  

17  Materiale të lëngshme izoluese elektrike; Smalte teli për qëllime izolimi; Izolues për 

ngjyra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1819 

(220) 15/12/2021 

(300) 30 2021 110 558  15/06/2021  DE 

(731) Marc O'Polo License AG 

Hofgartenstraße 1 83071 Stephanskirchen, 

DE 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

(540)  Marc O'Polo 

 

 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim për pastrim-

larje;preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes;sapune;parfumeri;vajra 

esenciale;preparate kozmetike dhe tualeti;pasta dentare;deodorantë;parfume;ujë të 

parfumuar;losione parfum;losion pas rruajtjes;shampo për flokë;kozmetikë;artikuj make-

up;rimeli i syve-maskarë;ngjyrë për vetulla;make-up për sytë;buzëkuq;shkelqyes 

buzesh;Balsam buzësh jo medicinal;lajner (kufizues) buzësh;make-up;pluhur për fytyrën;te 

kuq për faqe;make-up në kompakte pluhuri;preparate për pastrim kozmetik;preparate për 

heqjen e grimit;produkte kozmetike për kujdesin e lëkurës;kremra për lëkurën;kremra-

losione për qëllime kozmetike;maska kozmetike;kremra për trupin;vaj trupi;xhel për trup 

për qëllime kozmetike;preparat për pastrim për trupin dhe fytyrën;preparate për 

rruajtje;losione për kujdesin e rruajtjes;kremra pas rruajtjes;preparate për banjë jo 

mjekësore;kristale vaske;shkumë dushi;xhel për dush;vajra masazhi;llak për 

thonjtë;produkte për kujdesin e thonjve;krem kundër diellit;bllokues kundër diellit;lustrim 

këpucësh.  

8  Vegla dore; pajisje për ushqim; pirunë dhe lugë; brisqe; pajisje tavolin për ushqim; sende 

të sheshta për ushqim; pajisje(server) për  sallata; pajisje dhe mjete për shërbim të ushqimit; 

thika; enë argjendi.  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe 

instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, ruajtjen, rregullimin ose kontrollimin 

e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose 

imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; kasa; makina llogaritëse; pajisje për përpunimin e të dhënave; 

kompjuterë; fikese zjarri; syze; korniza syzesh, mbajtëse syzash; vendosje syzash; thjerrëza 

për syze; lente optike; syze dielli; syza sportive; syze mbrojtëse; aksesorë për syze; kuti 
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syzash; kuti të përshtatura për syza; kuti lëkure dhe kuti mbajtëse për pajisjet e përpunimit 

të të dhënave, veçanërisht për telefonat celularë, laptopët/laptopët, smartfonët; dylbi.  

14  Metale të çmuara dhe legurat-lidhjet e tyre, dhe stolitë e punuara ose të mveshura me 

metale të çmuara; stoli; stolisje; Gure te çmuar; orët e dorës; instrumente horologjike; stoli 

kostumesh; byzylykë dhe orë të dores.  

18  Lëkurë dhe lëkurë imituese; shtroja lekure; lëkura; bagazhe dhe çanta udhëtimi; 

ombredha; ombredha dielli; shkopa për hecje; kamxhik; parzmore; shala kuajsh; çanta; 

çanta dore; çanta udhëtimi; çanta shkollore; Çanta krahu; çanta shpine; valixhe te zbrazura 

(boshe); çanta të vogla; kuletat; aktçanta; çanta për çelsa; kuti kozmetike; kuti kartelash; 

këllef lëkure; zinxhirës prej lëkure; çanta beli; çanta me rrip; dosje lëkure; aksesorë 

udhëtimi [galanteri lëkure], për aq sa përfshihen në këtë klasë.  

20  Mobilje; pasqyra; korniza fotografish; korniza; jastëkë; jastëkë dekorativë; jastëkë; 

jastëkë për ulëse; varëse rrobash; mbajtëse gazetash; rafte rrobash [mobilje]; shporta [jo 

prej metali]; Artikuj mobilimi dhe shtëpiake prej druri, tape, kallami, shavari , shelnje, briri, 

kocka, fildishi, kocka e balenës, guaska e breshkës, qelibar, margaritar- punime te nenave  

(parica- sedefi), mershaumi 

 ( material i butë i bardhë si argjilë i përbërë nga silikat i hidratuar i magnezit) dhe 

zëvendësuesit e tyre, ose prej plastikës; mbështetëse perdesh; mbështetëse perdesh jo prej 

tekstili; tapa për shishe jo prej metali.  

21  Enë dhe pajisje shtëpiake dhe kuzhine; krehër dhe shpuza; brusha (përveç për qëllime 

pikturimi); materiale për prodhimin e brushave; qelq i papërpunuar ose pjesërisht i 

përpunuara [përveç qelqit-xhamit të ndërtimit]; enë qelqi, porcelani dhe balte, të 

papërfshira në klasat e tjera; cachepots( enë si vazo për  dukje estetike  për vazo për 

kultivimin e bimëve-luleve); vazo; vazo lulesh; teneqe-konzerva; enë sapuni; kuti 

sapuni;pajisje  tavoline për ushqim; pjata tavoline; sherbyes kafeje; shërbyes e çajit; enë për 

pije; tenxhere kafeje; enë çaji; syze; gota; bokall; filgjana; bokall pa dorashk( shishe e 

zgjatur); shishe për pije; enë gatimi; enë për fergim; enë pjekjeje; tenxhere; tepsi; shtresa- 

shtroje; ftohës për shishe; ftohës për verë; ftohës për shampanjë;tabaka te vogla; shporta  

buke; gota për vezë; shandanët; mbajtëse qirinjsh; shpërndarës sapuni; spërkatës parfumi; 

shpërndarës parfumi; vazo; hapëse shishe; tapash; kova akulli; pajisje kripë dhe piper; 

mullinj për biber; unaza pecetash; mbajtëse pecetash; mbajtese thikash; mbajtëse për dritat 

për çaj; mbajtëse tenxheresh; doreza furre; shtroja për vendin; pjata; tasa; pjata sallate; kuti 

magazinimi; kontejnerë magazinimi; enë qelqi (cruets) për mbajtjen e vajit ose uthullës për 

tavolina ushqimi; lugë gatimi; garuzhda ; lugë për perzierje; kova shampanje.  

24  Pëlhura të endura dhe artikuj tekstili që nuk përfshihen në klasat e tjera; mbulesa krevati 

dhe tavoline; mushama krevati; çarçafë; çarçafa elestik te rrethuar me llastik; mbulesa 

krevati; mbulesa dysheku; çarçafë; peshqirme material frotiri; peshqir; peshqir banjoje; 

peshqir plazhi;  pëlhure e endur e butë, e bërë zakonisht prej leshi ose pambuku; batanije; 

mbulesa krevati; mveshje tavoline; mbulesa tavoline; peceta pëlhure; komplete tavoline; 

mbulesa dekorative per mesin e  tavolinave; shtresa rrethore per tavolina ( vendosen nen 

enë per mbrojtje te  tavolines nga demtimet); pelhura për perdorime shtëpiake; mbulesa për 

jastëk; mbulesa dekorative për jastëk; këllëf jastëku; mbulesa të ulëse; mbulesa; jastek 

dekorativ për shtreter; perde; perde me shirita; perde me rrjetë; pëlhura tekstile; shami 

tekstili; jorganë [ shtrati]; mbulesa tavoline (produkt i shitur me metër); tekstile kuzhine; 

peshqir-lecka çaji; perde dushi prej materiali tekstili ose prej  plastike; mbështetëse 

perdesh; mbështetëse perdesh prej materiali tekstili.  
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25  Veshje; mbathje; mbështjellëse koke; veshje të sipërme për meshkuj; veshje të sipërme 

për femra; veshje të sipërme për fëmijë; pantallona; xhinse; palltot; fustane; funde; 

kostume; kollare; rroba banjo; veshje nate; përparëse gatimi; të brendshme; të brendshme të 

poshtëme; veshje të brendshme; korsete; çorape; çorape; rripa; mbajtëse; shalle; kapele; 

shalle; dorashka; dorashka (veçanërisht ajo e ndërtuar nga lëkura e ngurtësuar ose pllaka 

metalike që mbronin dorën dhe kyçin e dorës); shirita koke; rroba banje; veshje për fëmijë 

dhe bebe; këpucë për burra dhe gra fjetje dhe të qytetit; këpucë për fëmijë; veshje, këpucë 

dhe kapelë për sporte, në veçanti për vrapim, stërvitje fitnesi, gjimnastikë, joga, golf, tenis, 

squash(sport me raketë dhe top që luhet nga dy lojtarë), badminton, sporte ujore, lundrim, 

surfing, lundrim me kano, zhytje, lundrim, skijim alpin, skijim me vrapim- për tejkalim, 

snowboard ( rreshqitje me drrasë) , futboll, basketboll, hendboll, volejboll, bejsboll, 

patinazh në akull, rrota skateboard (hudhje ne lartesi me drrasë me rrota), patinazh me 

rrota, hokej, hokej mbi akull, patinazh në akull, futboll, çiklizëm, sporte kuajsh; veshje 

trikosh; veshje për hecje –ngjitje ne lartesi, trekking, ngjitje dhe në natyrë; shëtitje, trekking 

(trekking, do të thotë të bësh një udhëtim të gjatë ose të vështirë, veçanërisht në këmbë), 

veshje për  ngjitje ne natyrë të hapur; ngjitje, dhe këpucë per udhëtim te gjatë  këmbë në 

natyrë., mbathje për ngjitje ne hapsirë.  

27  Tepiha; tepihë dyshemeje; shtroja; linoleum; mbulesa të tjera dyshemeje; letër muri 

[përveç prej materiali tekstili]; qilima për vrapim; qilima; qilima për banjo; shtroja për 

banjë; letër-muri tekstili.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë ose shërbime të 

katalogut të porosive me postë, gjithashtu online, në secilën nga fushat e mëposhtme: 

veshje, artikuj veshjesh, aksesorë mode, rripa, këpucë, mbështjellëse për kokë, kozmetikë, 

produkte tualeti, produkte për kujdesin e bukurisë, parfumeri, vajra esencialë, syze , korniza 

syzesh, korniza për syze, syze dielli, aksesorë për syze dhe syze dielli, këllëf syzesh, lëkure 

dhe imitim lëkure dhe artikuj prej tyre, çanta, çanta dore, mbathje, bagazhe, çanta shpine, 

ombredha, ombredha dielli, çantat, kuletat, kutitë e çelësave, kozmetikë, kuti lëkure, ora 

dhe ore mates, rripa orash, bizhuteri, stoli kostumesh, stoli, artikuj mobilimi dhe dekorimi, 

mobilje, pasqyra, korniza, korniza fotografish, jastëkë, jastëkë dekorativë, jastëkë, mbajtëse 

perdesh, mbeshtetese perdesh, tapa për shishe, pëlhura të endura dhe mallra tekstili, 

mbulesa krevati, çarçafë, çarçafë të montuar, peshqirë nga materiali i frotirit, peshqirë, 

mbulesa krevati, jorganë [rrogoza krevati], mbulesë e ngusht dekorative tavoline, mbulesa 

tavoline, komplete tavoline, shtroja tavoline, mbulesa tavoline (produkti i shitur me metër), 

peceta pëlhure, tekstile kuzhine, peshqirë-lecka çaji, tekstile shtëpie, perde dushi prej 

materiali tekstili ose  plastike, mbajtëse perdesh, mbajtëse perdesh prej materialesh tekstili, 

takëm, takëme tavoline për ushqim, komplete enesh sallate, enë per perdorim shtepiak, 

pirunë, lugë, thika, sende argjendi, artikuj kuzhine dhe shtëpiake, krehër, shpuza, brusha 

[përveç për qëllime të ngjyrosjes], enë qelqi, porcelani, enë balte, enë,  qilima, dyshekë, 

shtroja, shtroja banjosh, qilima banjosh, mbulesa dyshemeje, letër-muri, letër, kartuç, 

materiale të shtypura në fushën e modës, bukurisë, dizajnit grafik, arteve interpretuese, 

shëndetit, shtëpisë dhe kopshtit, dizajn të brendshëm, arte dhe zanate, natyrë, ekologji, 

fauna, florë, spiritualitet, fotografi, përveç fotografisë që lidhet me turizmin dhe natyrën, 

artikuj për libërlidhje, fotografi në lidhje me modën, bukurinë, dizajnin grafik, artet 

performuese, shëndetin, shtëpinë dhe kopshtin, dizajnin e brendshëm, artet dhe zanatet, 

spiritualitetin, përveç fotografisë që lidhet me turizmin dhe natyrën, artikuj per perdorime 

shtepiake, pajisje zyre [përveç mobiljeve], ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime 
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shtëpiake, materiale artistësh, materiale vizatimi, brusha për ngjyrë, materiale edukative 

dhe mësimore në fushën e modës, bukurisë, dizajnit grafik, arteve skenike, shëndetit, 

shtëpisë dhe kopshtit, dizajni i brendshëm, arti dhe vepra artizanale, natyre, ekologjie, 

faune dhe flore, spiritualiteti, fotografi, përveç fotografisë në lidhje me turizmin dhe 

natyrën, folje plastike dhe qese për qëllime ambalazhimi dhe paketimi, lloje gazetash, 

blloqe te printimit, fije dhe penj për qëllime tekstili, dantella dhe qëndisje, shirita dhe 

lidhëse-gjilpera me kokë, kopsa-pulla, gjymtyrë dhe sy artificial, gjilpëra, lule artificiale, 

aksesorë flokësh, flokë artificialë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1820 

(220) 15/12/2021 

(731) N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram 

Fazliu ” Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

(540)  FATI IM 

 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;  

2  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.  

5  Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.  

10  Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.  

16  Letra, karton dhe produkte të bëra nga këto material; fotografi materiale për zyre; 

makina shkrimi dhe paisje tjera për zyrë; kuti printimi, gazeta, gazeta javore, libra; fletore; 

foldera; mbështjellës për libra;  

30  Bonbon të bëra me sheqer; Sheqerka; Çokolata; Mus (çokolatë); Pudinga; Pica; 

Pallaqinka; Ëmbëlsira me bajame; Brum për torte; Akull; Biskota; Jogurt I ngrirë; Mjaltë; 

Krem sheqeri; Brumë; Çaj; Çaj I ftohtë; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira të vogla; Ushqim 
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me bazë tërshër; Fill I vezëve të rrahura; Ëmbëlsira prej kikirikut; Aroma çokolate; Biskota 

picante; Biskota të njelmëta;  Ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe 

ëmbëlsira të pjekura; Torta me krem vanillje dhe çokolate; Torte të mbushura me zhele 

frutash;  

33  Pije jo-alkoolike; lëngje frutash; Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije 

me bazë rumi, tekillë, pije me bazë   tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë 

viski, gjin, pije me bazë gjini, konjak, pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli I 

përgaditur.  

35  Shërbimet e reklamimit; menaxhim I bizneseve; ofrim I databazëve kompjuterike 

online.  

39  Transporti I personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuesve të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhetimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarve; dhënie me qira e aeroplanëve dhe automjeteve; shpërndarja e pakove postare; 

paketim dhe deponim I mallrave; informata mbi trafikun.  

41  Arsimim; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; prodhim I programeve ne radio dhe 

television  

43  Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi I picave , ushqime tjera dhe pije për 

konsum  Brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.  

44  Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1822 

(220) 15/12/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë për mjetet motorike, pjesët dhe aksesorët e tyre; 

reklamimi dhe publiciteti, zhvillimi i fushatës promocionale për bizneset, shërbimet e 

marketingut dhe reklamimit për shitësit e automobilave, reklamat; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës.   

45  Monitorimi elektronik në distancë për shoferët nëpërmjet satelitëve të 

telekomunikacionit, sistemeve të pozicionimit global (GPS) dhe telekomunikimeve 

celulare, përkatësisht, përdorimi i të dhënave diagnostikuese të automjeteve për të 

paralajmëruar personelin e urgjencës kur sinjalet tregojnë hapjen e airbagëve brenda 

automjeteve, kur sinjalet tregojnë se automjetet janë përplasur; gjurmimi i makinave të 

vjedhura; shërbime ligjore; shërbimet e sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe të individëve; 

shërbimet personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar nevojat e 
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individëve.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1823 

(220) 15/12/2021 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me pakicë për mjetet motorike, pjesët dhe aksesorët e tyre; 

reklamimi dhe publiciteti, zhvillimi i fushatës promocionale për bizneset, shërbimet e 

marketingut dhe reklamimit për shitësit e automobilave, reklamat; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës.   

45  Shërbimet e shitjes me pakicë për mjetet motorike, pjesët dhe aksesorët e tyre; 

reklamimi dhe publiciteti, zhvillimi i fushatës promocionale për bizneset, shërbimet e 

marketingut dhe reklamimit për shitësit e automobilave, reklamat; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksionet e zyrës.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1824 

(220) 15/12/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(591) Hiri, e bardhë, e zezë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2021/1825 

(220) 15/12/2021 

(731) Swiss Fragrance GMBH 

Steigstrasse 26, 8406, Winterthur, CH 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kjo klasë përmbanë preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo 

mjekuese; parfumeri, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; 

preparate për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes. Klasa 3 ndër të tjera përfshinë p[or nuk 

kufizohet në: kremra pas rruajtjes, ngjitëse për qëllime kozmetike, aromatike, parfumeri, 

parfume etj.  

25  Kjo klasë përmbanë veshje, këpucë, veshje për kokë. Klasa 25 përfshinë por nuk 

kufizohet në: pjesë të veshjeve, këpucëve dhe mbulesave të kokës, për shembull, pranga, 

xhepa, veshje të gatshme, taka dhe pjesë të thembra, majat e kapelave, korniza të kapelave 

(skelete); veshje dhe këpucë për sport, për shembull, doreza për ski, teke sportive, veshje 

për çiklistët, uniforma xhudo dhe karateje, këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, çizme ski 

etj.  

35  Kjo klasë përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose kompani të cilat merren 

kryesisht me konsulencë në punën ose drejtimin e një ndërmarrjeje tregtare, ose ndihmë në 

menaxhimin e punëve afariste ose funksionet tregtare të një ndërmarrje industriale ose 

tregtare si dhe shërbimet e ofruara nga institucionet reklamuese që kryejnë kryesisht 

komunikime me publikun, deklarata ose njoftime me të gjitha mjetet e përhapjes dhe në 

lidhje me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1826 

(220) 15/12/2021 

(731) Swiss Fragrance GMBH 

Steigstrasse 26, 8406, Winterthur, CH 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  GISADA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore;dentifrika jo mjekuese;parfumeri, 

vajra esenciale;preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje;preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes. Klasa 3 ndër të tjera përfshinë porr nuk kufizohet në: kremra 

pas rruajtjes, ngjitëse për qëllime kozmetike, aromatike, parfumeri, parfume etj.  

25  Veshje, këpucë, veshje për kokë. Klasa 25 përfshinë por nuk kufizohet në: pjesë të 

veshjeve, këpucëve dhe mbulesave të kokës, për shembull, pranga, xhepa, veshje të 

gatshme, taka dhe pjesë të thembra, majat e kapelave, korniza të kapelave (skelete);veshje 

dhe këpucë për sport, për shembull, doreza për ski, teke sportive, veshje për çiklistët, 
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uniforma xhudo dhe karateje, këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, çizme ski etj.  

35  Shërbimet e kryera nga persona ose kompani të cilat merren kryesisht me konsulencë në 

punën ose drejtimin e një ndërmarrjeje tregtare, ose ndihmë në menaxhimin e punëve 

afariste ose funksionet tregtare të një ndërmarrje industriale ose tregtare si dhe shërbimet e 

ofruara nga institucionet reklamuese që kryejnë kryesisht komunikime me publikun, 

deklarata ose njoftime me të gjitha mjetet e përhapjes dhe në lidhje me të gjitha llojet e 

mallrave ose shërbimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1827 

(220) 16/12/2021 

(731) Curaden AG Amlehnstrasse 22 

6010 Kriens, CH 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CURAPROX 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte të kujdesit personal, jo për qëllime mjekësore, për përdorim të përditshëm 

në mirëmbajtjen dhe përmirësimin e higjienës orale, preparate për larje, preparate pastrimi, 

preparate lustruese dhe gërryes për përdorim në stomatologji dhe teknologji dentare, pasta 

për dhëmbë; preparate për pastrim dhe lustrim për proteza; shpëlarës oral dhe shpëlarës 

goje jo për qëllime mjekësore; kozmetikë, veçanërisht preparate për kujdesin e trupit dhe 

bukurisë; sapune; produkte parfumerie; vajra esencialë, kremra për flokë.  

5  Preparate dhe substanca farmaceutike në formën e kapsulave, tabletave, kremrave, 

solucioneve, pijeve dhe grimcave, veçanërisht për kujdesin e dhëmbëve dhe lëkurës; larjet 

mjekësore të gojës; ngjitës për proteza; mjetet juridike dhe preparatet e kujdesit 

shëndetësor; dezinfektues, dezinfektues për instrumente; material për ndalimin (mbushjen) 

e dhëmbëve, mastikë dentare (mbushëse), llaqe dentare, materiale për mbresa duke 

përfshirë lidhjet, në veçanti aliazhet metalike, teknologjinë dentare dhe stomatologjinë; 

dezinfektues, materiale për mbresa dentare, materiale për prodhimin e protezave; agjentë 

ngjyrues në formë tabletash ose në formë solucionesh për të bërë të dukshme pllakat 

dentare.  

10  Aparatet dentare, aparatet dhe instrumentet për kujdesin dentar duke përfshirë mjetet 

për trajtimin terapeutik dhe parandalues të dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve si dhe 

eksplorues për përcaktimin e furçës së duhur ndërdhëmbore të përshtatshme për hapësirat 

ndërmjet dhëmbëve; aparate portative për stimulimin e mishrave të dhëmbëve përmes 

masazhit për kujdesin e përditshëm të dhëmbëve; kruajtëse gjuhësore, shtypës të gjuhës; 

biberona (cicërrakë) për bebe, kapëse biberoni, mbajtëse biberoni; unaza për nxjerrjen e 

dhëmbëve; shishe për ushqim, shishe për fëmijë.  

21  Aparatet për kujdesin e përditshëm të dhëmbëve, veçanërisht furçat e dhëmbëve, furçat 

elektrike, furçat interdentale, mbajtëset e furçave interdentale, stimuluesit e mishrave të 

dhëmbëve, shpëlarësit e gojës, filli dentar, mbajtëset e fillit dentar, kruese dhëmbësh; 

mbajtëse për kruerjen e dhëmbëve; aparate kozmetike; furça dhëmbësh dhe furça për 

trajnime për bebe; furça për pastrimin e protezave  
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(210) KS/M/ 2021/1828 

(220) 16/12/2021 

(731) Curaden AG Amlehnstrasse 22 

6010 Kriens, CH 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CURADEN 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte përkujdesjeje jo për qëllime mjekësore për mirëmbajtjen dhe 

përmirësimin e higjienës së përditshme orale, larjen, pastrimin, lustrimin dhe gërryerjen e 

produkteve për teknologji dentare dhe stomatologji, pastë ose pudër për pastrimin e 

dhëmbëve, shpëlarës goje; kozmetikë, veçanërisht për kujdesin e trupit dhe bukurisë.  

5  Preparate për teknologji dentare dhe stomatologji, veçanërisht materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, çimento dentare, llaqe dentare, përbërje për impresione dhe aliazhe, veçanërisht 

aliazh metalik për qëllime teknologjike dentare dhe stomatologjike; dezinfektues, 

komponime për mbresa për qëllime mjekësore, pajisje për prodhimin e protezave dentare; 

preparate farmaceutike, barna si dhe preparate sanitare për qëllime mjekësore.  

10  Aparate, pajisje dhe instrumente për kujdesin e dhëmbëve; artikuj ndihmës për trajtimin 

terapeutik dhe profilaktik të dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve.  

21  Instrumente për kujdesin ditor të dhëmbëve, veçanërisht furçat e dhëmbëve, furçat 

ndërdhëmbore dhe stimuluesit e mishrave të dhëmbëve, aparate uji për pastrimin e 

dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve; instrumente kozmetike.  

37  Instalime për operacione dentare dhe laboratorë mjekësorë si dhe teknologji dentare.  

41  Organizimi dhe realizimi i kurseve të trajnimit për teknikët e dhëmbëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1829 

(220) 16/12/2021 

(731) Yll  Gashi Fshati Çabiq, Komuna e 

Klinës, KS 

(740)  Naim Spahiu Avokat Naim Spahiu 

Ish Fabrija e amortizerëve Terminali 

Doganor zyrja nr. 7 Prishtinë 

 
 

(540)  SPIRO  

 

 
     

 

(511) 3  Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim; 

mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për 

pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për 

pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing 

dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave 

punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për 

ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe 

panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete 

për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

213 

 

për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete 

për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të 

gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete 

për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun, 

posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema 

për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve 

shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për 

pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri, 

mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa 

efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi  

7  Makina, përkatësisht aparate elektrike për pastrimin e dyshemeve ose robote për pastrim, 

brusha elektrike për pastrim te dyshemeve, pjesë makinash,aparate elektrike për pastrimte 

dritarëve, makina elektrike dhe aparate për pastrimin e tepihave (çilimave) dhe dyshemeve  

21  Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga 

lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim, 

lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza 

leckë, lecka nga material ii cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose 

lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për 

pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për 

pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te 

vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni , 

posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te 

mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo 

elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te 

mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve, 

brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për 

eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim 

për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën 

e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për 

roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e 

mëngëve,mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave 

(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e 

hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale, 

kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga 

plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim, 

posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët 

montohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1830 

(220) 16/12/2021 

(731) YllI Gashi Fshati Çabiq, Komuna e 

Klinës, KS 

(591) E bardhë, e kuqe 

(740)  Naim Spahiu Avokat Naim Spahiu 

Ish Fabrija e amortizerëve Terminali 

(540)   
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Doganor zyrja nr. 7 Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim; 

mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për 

pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për 

pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing 

dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave 

punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për 

ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe 

panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete 

për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete 

për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete 

për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të 

gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete 

për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun, 

posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema 

për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve 

shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për 

pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri, 

mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa 

efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi  

7  Makina, përkatësisht aparate elektrike për pastrimin e dyshemeve ose robote për pastrim, 

brusha elektrike për pastrim te dyshemeve, pjesë makinash,aparate elektrike për pastrimte 

dritarëve, makina elektrike dhe aparate për pastrimin e tepihave (çilimave) dhe dyshemeve  

21  Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga 

lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim, 

lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza 

leckë, lecka nga material ii cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose 

lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për 

pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për 

pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te 

vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni , 

posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te 

mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo 

elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te 

mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve, 

brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për 

eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim 

për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën 
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e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për 

roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e 

mëngëve,mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave 

(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e 

hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale, 

kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga 

plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim, 

posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët 

montohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1831 

(220) 17/12/2021 

(731) HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. KG 

Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, DE 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)  HUGO JEANS 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe  imitime të lëkurës, dhe produktet e bëra nga këto materiale (të 

përfshira në klasën 18), në veçanti  çanta të shkurtra, kuleta, këllëf, prej lëkure, për artikuj 

shkrimi, çanta, kuleta për kartela [artikuj lëkure], çanta rrobash për udhëtime, çantë 

makiazhi, të pa pajisura, këllëf për karte krediti [portofol], çanta tualeti, çanta kozmetike që 

shiten bosh, rripa ( lëkure-), sete udhëtimi, çanta çelësash, çanta beli, çanta [zarfe, thasë] 

prej lëkure, për paketim; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çanta; çanta shpine; aksesorë 

udhëtimi; çadra dhe çadra dielli; doreza të çantave bartëse dhe doreza për ombrellë; çanta 

për palestër; çanta; bagazhe, kuleta dhe çanta transportuese tjera;  

25  Rroba për burra, gra dhe fëmijë; çorapë; kapelë, ndërresa të brendshme; ndërresa nate 

(veshje); ndërresa noti; rroba banjoje; rripa; shallat; aksesorët, në veçanti shami të kokës, 

shamitë e qafës, shalla, shami fustanash; kravata; doreza (veshje); këpucë; rripa prej lekure.  

35  Menaxhim biznesi, konsulencë shitjesh; shërbimet e marketingut; shërbime e shtijes me 

shumicë dhe pakicë në lidhje me veshjet, mbathjet, mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe 

orët, stoli, syze, aksesorët e modës, produktet kozmetike dhe parfumeri, produkte prej 

lëkure, në veçanti çanta të shkurtra dhe çanta, kuleta, këllëf, kuleta për kartela [artikuj 

lëkure], çanta rrobash për udhëtime, çantë makiazhi, të pa pajisura, çanta tualeti, rripa 

(lëkure-), çanta shpine, çanta çelësash, çanta beli, çanta palestre, çanta [zarfe, thasë] prej 

lëkure, për paketim, çadra dhe çadra dielli, çarçafë shtrati, materiale tekstili shtëpiake, 

artikuj shtëpiak, në veçanti kontejner te amvisërisë, tekstil i amvisërisë, çarçafë të 

amvisërisë, vegla shtëpiake dhe aroma shtëpiake, komplete për lustrim këpucësh, hapëse 

vere dhe dekantime vere, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj sportive dhe artikuj për pirjen e 

duhanit; Shërbime të marketingut; Hulumtimi i tregut dhe analiza e tregut; Reklamim; 

Promovimi i shitjes; Dhënie me qira e hapësirës reklamuese; Shpërndarja e mallrave dhe 

materialit reklamues për qëllime reklamimi, përfshirë përmes mediave elektronike dhe 

përmes internetit; prezantimi i produkteve, në veçanti veshjet e dyqaneve dhe vitrinave; 

Organizimi i Ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Promovimi i 

marrëdhënieve të biznesit duke siguruar kontakte tregtare dhe biznesi; Informacione 
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komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqan këshillimi për konsumatorët]; konsulencë 

dhe administrim biznesi; konsulencë për organizimin e biznesit; konsulencë profesionale 

për biznes; konsulencë për modën (biznes); organizimi i sfilatave të modës për qëllime 

komerciale, industriale dhe reklamuese; Menaxhimi i dyqaneve me pakicë, shërbime online 

me shumicë dhe pakicë dhe shërbime të porositjes online, shërbime të porositjes me postë 

dhe shërbime të kompjuterizuara të porositjes online në lidhje me veshjet, këpucët, 

mbulesat e kokës dhe orët e murit dhe orët, stolitë, syzet, aksesorët e modës, produktet 

kozmetike dhe parfumeri, produkete prej lëkure, në veçanti çanta të shkurtra, kuleta, kuleta 

për kartela [artikuj lëkure], çanta rrobash për udhëtime, çantë makiazhi, të pa pajisura, 

çanta tualeti, rripa ( lëkure-), çanta shpine, çanta çelësash, çanta beli, çanta palestre, çanta 

[zarfe, thasë] prej lëkure, për paketim, çadra dhe çadra dielli, çarçafë shtrati, materiale 

tekstili shtëpiake, artikuj shtëpiak, në veçanti kontejner te amvisërisë, tekstil i amvisërisë, 

çarçafë të amvisërisë, vegla shtëpiake dhe aroma shtëpiake, komplete për lustrim këpucësh, 

hapëse vere dhe dekantime vere, artikuj shkrimi, bagazhe, artikuj sportive dhe artikuj për 

pirjen e duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1832 

(220) 17/12/2021 

(731) SOCIETE DE RECHERCHE 

COSMETIQUE S.A.R.L. 

4, Place de Paris, 2314 LUXEMBOURG 

 LUXEMBOURG, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)  PRODIGIEUSE 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; parfume, ujë tualeti, kolonjë; deodorantë për trup; vajra esenciale; 

vajra për përdorim kozmetik; sapunë, qumësht pastrues për qëllime tualeti; kremra 

kozmetikë, xhel, qumësht, losion, vajra, maska, pomada, pluhura, serume dhe preparate për 

kujdesin e lëkurës; produkte kozmetike kundër rrudhave; produkte kozmetike për kujdesin 

ndajl buzëve; produkte kozmetike për mbrojtje nga dielli, preparate kozmetike për rrezitje, 

produkte kozmetike pas diellit; preparate kozmetike për dobësim; produkte depilimi; 

produkte për flokët, përkatësisht preparate për kujdesin e flokëve dhe kokës; losion për 

flokë, shampo, pas shampo, vajra dhe maska për flokë; preparate kozmetike për dush dhe 

banjo; grim dhe produkte për heqjen e grimit; preparate për rruajtje dhe preparate pas 

rruajtjes; peceta dhe peceta të lagura me losione kozmetike, parfume dhomash  

44  Kujdesi për bukurinë; shërbime masazhi; parukeri; sallone bukurie; shërbime sauna; 

ofrimi i objekteve për spa; shërbimet e balneoterapisë, fizioterapisë dhe aromaterapisë, 

shërbimet e banjës turke; shërbime konsulence bukurie dhe grimi  
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(210) KS/M/ 2021/1833 

(220) 17/12/2021 

(731) SOCIETE DE RECHERCHE 

COSMETIQUE S.A.R.L. 4, Place de Paris, 

2314 LUXEMBOURG, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)  PRODIGIEUX 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; parfume, ujë tualeti, kolonjë; deodorantë për trup; vajra esenciale; 

vajra për përdorim kozmetik; sapunë, qumësht pastrues për qëllime tualeti; kremra 

kozmetikë, xhel, qumësht, losion, vajra, maska, pomada, pluhura, serume dhe preparate për 

kujdesin e lëkurës; produkte kozmetike kundër rrudhave; produkte kozmetike për kujdesin 

ndajl buzëve; produkte kozmetike për mbrojtje nga dielli, preparate kozmetike për rrezitje, 

produkte kozmetike pas diellit; preparate kozmetike për dobësim; produkte depilimi; 

produkte për flokët, përkatësisht preparate për kujdesin e flokëve dhe kokës; losion për 

flokë, shampo, pas shampo, vajra dhe maska për flokë; preparate kozmetike për dush dhe 

banjo; grim dhe produkte për heqjen e grimit; preparate për rruajtje dhe preparate pas 

rruajtjes; peceta dhe peceta të lagura me losione kozmetike, parfume dhomash  

44  Kujdesi për bukurinë; shërbime masazhi; parukeri; sallone bukurie; shërbime sauna; 

ofrimi i objekteve për spa; shërbimet e balneoterapisë, fizioterapisë dhe aromaterapisë, 

shërbimet e banjës turke; shërbime konsulence bukurie dhe grimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1834 

(220) 17/12/2021 

(300) 018620395  13/12/2021  EU 

(731) Nokian Tyres plc 

Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, Finland, FI 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)  NOKIAN TYRES SNOWPROOF 

 

 
     

 

(511) 12  Goma, goma të dimrit për automjete  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1835 

(220) 17/12/2021 

(731) Suzhou Dake Investment Consultation 

Co., Ltd. Room 618, Building Number 1, 

Lucky City Commercial Center, Suzhou 

Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 

Province, China, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  WADFOW 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 
 

(511) 6  Kasaforta [kuti të forta]; kurtha për shtazë të egra; gozhda; zile për kafshë; tel 

çeliku; grepa [artikuj metali]; materiale përforcuese për gypa; lidhëse nga metali për gypa; 

bërryla nga metali për gypa; pajisje montuese nga metali për mobilje; pajisje montimi nga 

metali për ndërtimtari; etiketa nga metali; valvula nga metali, përpos pjesëve për makineri; 

fletëza që tregojnë motin ose erëtreguese nga metali; arka nga metali për vegla pune, të 

zbrazta; dryna nga metali, përpos atyre elektronik; gypa nga metali; tel saldues nga metali; 

shufra nga metali për saldim; mentesha nga metali; mbërthyese mengeni nga metali; 

makara nga metali, përpos për makineri; monumente nga metali; materiale ndërtimi nga 

metali; hekra këndi nga metali; skele nga metali; shkallë nga metali; vidha nga metali; zile 

për dyer jo-elektrike nga metali; pipëza nga metali;  priza muri nga metali; litarë nga 

metali; dryna nga metali, përpos atyre elektrike; shkallë [shkallë për ngjitje] nga metali; 

mbështjellëse [artikuj metali]; çelësa nga metali; gardhe nga metali; objekte skene nga 

metali; byzylyka identifikues nga metali; qafore nga metali për shtrëngimin e gypave; 

ndërtesa, të transportueshme nga metali; shirita nga metali për qëllime të lidhjes; kapëse 

nga metali për kabllo dhe gypa; spiranca; aliazhe nga metalet e zakonshme; tokëza 

mbërthyese nga metalet e zakonshme [artikuj metali]; vepra arti nga metalet e zakonshme; 

mbrojtëse nga metali për drunj; xehe hekuri; material nga metali për hekurudha; metale të 

zakonshme të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; artikuj të vegjël nga metali.”  

7  Makineri paketimi; pompa [makineri]; makineri për punimin e xhamit; shpues të 

minierave; prerës të foragjereve; makina elektrike të kuzhinës; vegla [pjesë të makinerive]; 

makina për bërjen e baterive elektrike; lustrues elektrik të këpucëve; mbyllës elektrik të 

dritareve; mbyllës elektrik të dyerve; gërshërë elektrike; makina elektrik për prerjen e 

flokëve; rrokullues elektrik të dyerve; hapës elektrik të dritarëv; hapës elektrik të dyerve; 

makina dhe aparate elektrik për pastrim; ekstraktues elektrik të lëngut; makina 

elektromekanike për përgatitjen e pijeve; makina për galvanizim; makina elektrike për 

saldim; makina për industrinë elektronike; makina gravuese; dinamo; valvula [pjesë të 

makinave]; motorrë, përpos për automjete tokësore; mekanizma shtytëse, përpos për 

automjete tokësore; mjete pune që mbahen në dorë, përpos atyre që operohen me dorë; 

mulli të kafes, përpos atyre që operohen me dorë; shpërbëres; mjete dore pneumatike, 

gjegjësisht makina për bluarje pneumatike, makina lustruese pneumatike, lëmues 

pneumatik me rripa gërryes, çelësa pneumatik, kaçavida pneumatike, gozhdues pneumatik; 

instalacione që funksionojnë me erë për gjenerimin e elektricitetit; makina për qepje; 

makina për larje kimike; larëse me shtypje të lartë; kositër bari [makina]; robotë industrial; 

makina optike për përpunim të ftoftë; makina për përzierje të brumit; makina për 

përgatitjen e fertilizuesve; makina elektromekanike për industrinë kimike; sharra [makina]; 

rripa për makina; mbajtëse për makina; makina për mjelje; rrahëse vezësh elektrike për 

qëllime shtëpiake; mulli për qëllime shtëpiake, përpos atyre që operohen me dorë; mulli për 

bluarjen e mollave; satra për mish [makina]; makina për përzierje; makina për përpunimin e 

metali; makina me ajër të kompresuar; makina për krijimin e zingjirëve; mulli centrifugal; 

makina për krijimin e briketave nga qymyri; makina për mulli mielli; makina për 

përpunimin e drurit; makina për gjalpë; pajisje ndezëse për motrë me djegie të brendshme; 

makina dërrmuese (për shtypje); makina për përgatitjen e pijeve; makina bujqësore; makina 

dhe aparate lustrimi [elektrike]; makina për spërkatje të ngjyrës; vinça [aparate për ngritje 

dhe]; çekan pneumatik; pistoleta pneumatike për gozhda; makina për ndarje të gazit; cilinda 
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pneumatik (pjesë të makinave); krika [makina]; prerëse [makina]; makina për prerje; 

makina për prerje të bukës; makina dhe aparate elektrike për larjen me shampon të 

tepihave; makina për matje të madhësisë; pompa për puse nafte posaçërisht për naftë; 

makina paketimi për ushqime; turiela elektrike që mbahen në dorë; pompa ajrosëse për 

aquariume; brusha për fshesa të rrymës; lavatriçe [lavanderi]; petëzues të rrugëve; shtypëse 

filteri; makina për përpunimin e duhanit; makina për printim; pistoleta spërkatëse për 

ngjyrë; makina për aplikimin e ngjitësit; fshesa me vakum; pjesë shtesë për fshesa vakumi 

për shpërndarjen e parfumeve dhe dezinfektuesve; motorë me avull; pajisje pastrimi me 

përdorim të avullit; shtupa me avull; makina shkurtuese; tezgjah për endje; makina për 

bërje të kartonit; makina për bërje të pelenave nga letra; makina për përpunimin e çajit; 

makina për krijimin e llambave; makina për përpunimin e lëkurës; makina për bërjen e 

kordoneve; makina elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; makina për bërjen e smaltit; 

makina për krijimin e telave dhe kabllove; makina për bërjen e gjilpërave; makina për 

bërjen e tullave; kushineta [pjesë të makinave]; makina shkrirëse; makina për montimin e 

biçikletave; koka të turielave [pjesë të makinave].”  

8  Takëme tavoline [thika, piruna dhe lugë]; mjete shpuese [mjete dore]; mjete gravuese 

[mjete dore]; instrumente dhe mjete për rrjepje të kafshëve; vegla dore për dredhje të 

flokëve; gozhdues [mjete dore]; instrumente zmeriluese [instrumente dore]; vegla bujqësore 

që operohen me dorë; shpata; mjete dore që operohen me dorë; pistoleta që operohen për 

dorë për nxjerrjen e mastikës; krika ngritëse që operohen me dorë; dorëza për mjete dore që 

operohen me dorë; shkurtuespër mjekërr; krasitëse; komplete manikyri; fuzhnje; mjete 

kopshti që operohen me dorë; hekur për hekurosje; mistri për muratorë; copa [pjesë të 

mjeteve të dorës].”  

9  Gjysëmpërçues; alarme; shufra ndriçimi; aparate dhe instrumente vëzhgimi; vizore 

katrore për matje; aparate matëse; aparate për matjen e shtypjes; vizore matëse [instrumente 

matëse]; senzorë; instrumente navigimi; pajisje për matjen e rrymës elektrike; priza 

elektrike; fole të prizave elektrike; bateri elektrike; mbushës për bateri elektrike; aparate 

elektronike për video vazhdim; kontakte elektrike; elektrolizatorë; ndërprerës elektrik; zile 

elektrike për dyer; lidhje bashkuese elektrike; kondenzatorë [kapasitorë]; aparate televizive; 

dryna elektrikë; materiale për lidhje kryesore të elektricitetit [tela, kabllo]; mbulesa për 

priza dalëse elektrike; instalime elektrike për parandalimin e vjedhjeve; tabela elektronike 

për njoftime; kartela me çipa elektronike; kalibures elektronik të rrëshqitjes; vizatime të 

animuara; ndërprerës të qarqeve; interfona; maska mbrojtëse; veshje për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; këpucë për mbrojtje kundër aksidenevte, rrezatimit dhe 

zjarrit; dorashka për mbrojtje kundër aksidenteve; lazerë, jo për qëllime mjekësorë; 

termometra, jo për qëllime mjekësore; fotokopjues [fotografike, elektrostatike, termike]; 

pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; jastëk për gjunjë për punëtorë; 

çizme të sigurisë për përdorim industrial; aparate radiologjike për qëllime industriale; 

kamera endoskopike industriale; aparate dhe instrumente optike; fibra optike [fije që 

përçojnë dritën]; tahografe; aparate dhe instrumente peshuese; aparate dhe instrumente 

kimike; njehsorë; programe kompjuterike [sofuter i shkarkueshëm]; ndërprerës të rrjetit 

kompjuterik; ura të rrjetit kompjuterik; shirita matës; videofona; aplikacione të softuerit të 

shkarkueshëm për telefona mobil; aparate për analizim të ajrit; panele kontrolluese 

[elektricitetit]; sistemet të kontrollimi të qasjes elektronike për dyer të ndërthurura; matëse; 

aparate për fikjen e zjarrit; instrumente për testimin e gazit; matëse me mikrometra; shtupa 

mbyllëse veshi për zhytës; aparate për rregullimin e nxehtësisë; aparate për identifikimin e 
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fytyrave; brava biometrike me gjurmë gishtash për dyer; video monitorë; video ekrane; 

nivelizues [instrumente për përcaktimin e horizontales]; peshore të banjos; aparate votimi; 

rutera për internet; radio pranues dhe transmetues; radio; akordues të radio sinjalit; rutera 

pa tela; detektorë tymi; syza; detektorë të monedhave falso; kabinete për altoparlante; 

aparate për kontrollë nga distanca; furnizime të lëvizshme të rrymës, gjegjësisht batëri 

rimbushëse; aparate për kontrollimin e frankimit; kalibrues të rrëshqitjeve; printerë për 

përdorim me kompjuterë; aparate të kontrollimit të shpejtësisë për automjete; kamera për 

pasqyrë të pasme për automjete; kamera [fotografike]; ora të mënçura (përpunim të të 

dhënave); syze të mënçura (përpunim të të dhënave); shpërndarës për tiketa.  

11  Llamba; ngrohës xhepi; rreth kuzhine [furra]; kapak nxjerrës për kuzhina; ndezës; 

llamba drite; pajisje elektrike për zierje; llamba elektrike; pajisje elektrike për bërjen e 

jogurtit; makina elektrike për bërjen e qumështit soja; aparate elektrike për ngrohje; 

autoklava elektrike për zierje; kapsula të zbrazta të kafes për makina elektrike të kafes; 

zierëse elektrike me filter të kafe; makina elektrike të kafes; radiatorë elektrik; veshje që 

ngrohen me rrymë; ibrikë elektrik; tiganë elektrik për skuqje; avullues elektrik të ushqimit; 

flladitëse [kondicionim të ajrit]; gypa [pjesë të instalimeve sanitare]; lagështues; zierës 

elektrik të orizit për qëllime shtëpiake; pastrues elektrik të ujit për qëllime shtëpiake; 

lagështues për qëllime shtëpiake; furra shtëpiake për zierje; aparate për marrjë të ujit; 

instalime të polimerizimit; thekës të bukës; tigane [pajisje për zierje]; tharës të ajrit; 

pastrues ajri për qëllime shtëpiake; llamba mikrobvrasëse për pastrim të ajrit; aparate dhe 

maina për pastrim të ajrit; instalime për kondicionim të ajrit; sterilizues të ajrit; ringrohës të 

ajrit; fryrëse të ajrit; kabinete për ftohje; pajisje dhe instalime për ftohje; pajisje dhe 

instalime për freskim; aparate për ngrohje dhe freskim për shpërndarje të pijeve të ngrohta 

dhe të ftofta; rubineta; pipëza kundër spërkatjes të rubineteve; stufa të gazit; ngrohës 

elektrik për shishe të ushqyerjes; fontana; aparate dhe instalime për zierje; kondensatorë të 

gazit, përpos atyre që janë pjesë për makina; djegës të gazit; pistoleta të nxehtësisë; grypa 

ndriçues fluoreshent; pishtarë elektrik; aparate për filtrim të ujit; aparate dhe makina për 

pastrimin e ujit; instalime për pastrim të ujit; projektorë kërkimi; llamba për të bërë 

kaçurrela; tharës për flokë; furra më mikrovalë [aparate për zierje]; aparate dhe instalime 

sanitare; makina për mjegull; aparate dezinfektimi; rubinet për gypa dhe tubacione; gurë 

llava për përdorim në skara; llamba vaji; instalime banjosh; drita për automjete; aparate dhe 

instalime ndriçimi; avullues të pëlhurës; makina dhe aparate për akull; instalime për ujijtje 

automatike.  

35  Dhënie me qira të makinave dhe pajisjeve të zyrës; reklamime; kontabilitet; 

sistematizim të informatave në baza kompjuterike të të dhënave; reklamime online në rrjete 

kompjuterike; shërbime të agjencive për import-eksport; konsulencë për menaxhim të 

personelit; ndihmesë për menaxhim të biznesit; shërbime administrative për rilokim të 

bizneseve; shërbime të agjencive të informatave komerciale; marketing; administrim 

komercial për licensim të mallrave dhe shërbimeve për tjerët; shërbime prokurimi për tjerët 

[blerje të mallrave dhe shërbimeve për bizneset tjera]; promocione të shitjes për tjerët; 

ofrime të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; dhënie me qira 

të tezgave të shitjes; kërkime të sponsorizimeve; agjenci të punësimit; dhënie me qira të 

makinave për shitje; organizime të ekspozitave për qëllime tregtare apo reklamuese  
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(210) KS/M/ 2021/1836 

(220) 17/12/2021 

(300) 018508016  05/07/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  ACADEMY OF TASTE 

 

 
     

 

(511) 30  Çokollatë; produkte çokollate; duke përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura 

që përdorin (përmbajnë) zëvendësues sheqeri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1837 

(220) 17/12/2021 

(731) KAPPA - OIL SHA Rruga “Bajram 

Tusha”, Lagja Nr.14, Shkozet – Durres, 

Shqiperi, AL 

(591) E kuqe; e bardhë; e zezë 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Alkool; alkool etilik; alkool amilik; antifriz; ujë i distiluar; aditivë pastrues të 

benzinës / aditivë larës ndaj benzinës; detergjent (pastrues) për përdorim në proceset e 

prodhimit; ujë i acidizuar për rimbushjen e baterive / ujë të acidifikuar për rimbushjen e 

akumulatorëve; jodidet alkaline për qëllime industriale.  

3  Preparate të pastrimit; pastrues për qëllime higjiene personale intime, pa medikamente; 

preparate për heqjen e ngjyrave; përgatitjet zbardhuese për qëllime shtëpiake; detergjentë, 

përveçse për përdorim në operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; preparate për 

pastrim kimik; zbardhues lavanderie / preparate për zbardhjen e rrobave; preparate për 

zbardhjen e lëkurës; locione për qëllime kozmetike; vajra për qëllime pastrimi; preparate 

për heqjen e ndryshkut; amoniak [alkali i paqëndrueshëm] [pastrues] / alkali i 

paqëndrueshëm [amoniak] [pastrues]; preparate kimike për pastrim për qëllime shtëpiake;  

5  Preparate farmaceutike; antibakteriale për larjen e duarve; sapun antibakterial; preparate 

të pastrimit të lenteve të kontaktit; pastrues për qëllime mjekësore; sapun dezinfektues; 

dezinfektues; dezinfektues për tualete kimike; dezinfektues për qëllime higjienike; jod për 

qëllime farmaceutike; alkool medicinal; sapun mjeksor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1838 

(220) 17/12/2021 

(300) 11483/2021  22/07/2021  CH 

(731) Takeda Pharmaceuticals International 

AG Thurgauerstrasse 130 8152 Glattpark-

Opfikon, CH 

(540)  MOBALRY  
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike që përdoren për trajtim e çregullimeve gjenetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1839 

(220) 17/12/2021 

(300) 11485/2021  22/07/2021  CH 

(731) Takeda Pharmaceuticals International 

AG Thurgauerstrasse 130 8152 Glattpark-

Opfikon, CH 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  MOBLIVGO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike që përdoren për trajtim e çregullimeve gjenetike. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1840 

(220) 20/12/2021 

(731) Valdet Peci Sky Expres Sh.p.k 

Prishtinë, Bulevardi Bill Klinton, KS 

(591) E kaltër dhe e portokallt 

(740)  Kastriot Berisha Podujevë, Lluzhan 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Shërbime të sigurimeve për udhëtime; Shërbime te agjencisë për rezervimin e 

sigurimeve të lëshimi i kuponëve të udhëtimit, shërbime financiare në lidhje me udhëtimet, 

shërbime financiare emergjente për udhëtarët.  

39  planifikimi i udhëtimeve; konsulence për udhëtime; shërbime për rezervimin e 

udhëtimit; operłmin i turneve; shërbimet e rezervimit të biletave të udhëtimit; 

informacionin per udhëtime; rregullime te udhëtimit; rezervimin e udhëtimit; shërbimet e 

rezervimit të kompjuterizuar për udhëtime; shërbimet e agjentëve të udhëtimit për 

rregullimin e udhëtimit; Agjent per rezervimin e vendeve për udhëtime dhe transport 

udhëtaresh; Shërbime te rezervimit per udhëtime dhe transport; Rezervime vendesh per 

udhëtim; konsulence per Itinerarin e udhëtimit dhe shërbime informacioni; Rezervimi i 

biletave per udhëtim; Konsulence per udhëtime dhe shërbime informuese; Shërbime 

agjencie te rezervimit te biletave; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve; Rezervimi i 

udhëtimeve te turisteve; Ofrimi i shërbimeve te kompjuterizuara te informacioneve te 

udhëtimit; Ofrimi i informatave per udhëtimeve turistike; Shërbimet Agjencisë se 
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Udhëtimeve, përkatësisht organizimi i transportit te udhëtareve; Shërbimet per Rezervimin 

e biletave dhe turneve; Ofrimi i transportit dhe informatave te udhëtimit; Rezervimi i 

vendeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve dhe rezervimeve; Organizimi i udhëtimeve 

gjate pushimeve; Operimi dhe organizimi i turneve; Shërbime te Agjencisë lidhur me 

udhëtime; rregullimi i transportit dhe udhëtimeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve 

dhe shërbime rezervimi; vizita, shërbime te ciceronit dhe shërbime te ekskursioneve; 

Këshillim per udhëtime dhe planifikim te udhëtimeve; Ofrimi i informatave mbi udhëtimet 

përmes internetit; Ofrimi i informatave ne lidhje udhëtime përmes internetit; Planifikimi, 

Rregullimi dhe Rezervimi i udhëtimit përmes metodave elektronike; Shërbimet e Agjencisë 

se Udhëtimit, përkatësisht ofrimi i rezervimeve dhe rezervimet per transport; 

Ndërmjetësimi i udhëtimeve ajrore (charter); Rezervimi i biletave te udhëtimeve me avion; 

Organizimi i Udhetimeve te Udhëtareve; Organizimi i transportit te udhëtareve me 

fluturake; Dhënia me qira e automjeteve; Organizimi i udhëúneve me veture; Organizmi i 

udhëtimeve me automjete (kombi); Ofrimi i shërbimeve te informacionit per shërbimet e 

qiramarrjes se automjeteve; Transport; Shërbimet e Transportit; Organizimi i 

Transportimit; Rezervimi i Transportit; Transportimi i bagazheve te udhëtareve; 

Transportimi përmes linjave ajrore; Transportimi i bagazheve; Organizimi i transportit 

ajror; rezervimi dhe shërbime te rezervimit per transport; Shërbime konsulence ne lidhje me 

transportin; Rregullimi i transportit ne orare te udhetimit; Shërbime per rezervimin e 

Rregullimi i transportit te udhëtareve përmes veturave; shërbimet e agjencisë për 

rregullimin e të udhëtarëve, shërbimet e rezervimit elektronik në lidhje me transportin e 

udhëtarëve, rregullimin e shërbimit te transportit te udhëtareve përmes aplikacioneve 

online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; shërbime per 

rregullimin e transportimit te udhëtareve; Sherbime te kompjutemuara ne lidhje me 

transportin e udhëtareve; Shërbime per transportin e udhëtareve te tjerë përmes 

aplikacioneve online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; 

Shërbime per rregullimin e transportimit te udhëtareve; Shërbime te kompjuterizuara ne 

lidhje me transportin e udhëtareve; Ofrimi i transportit te udhetareve përmes linjave ajrore; 

Rezervimi i vendeve te udhëtimeve ne linja ajrore; Ofrimi i informatave ne lidhje me 

transportin e udhëtareve; Ofrimi i te dhënave ne lidhje me transportin e udhëtareve;  

Sherbime Agjencish per rregullimin e transportin e personave; Ofrimi i informacionit per 

transport te udhëtimeve përmes aparateve dhe pajisjeve të telekomunikacionit, rregullimi i 

udhëtimit nga dhe në hotele, shërbimet e agjencisë së udhëtimit për udhëtime biznesi; 

shërbimet e agjencisë së udhëtimit per organizimin e udhëtimeve gjate pushimeve.  

43  Rezervimi i akomodimit rregullimi i akomodimit për pushime; rezervimi i akomodimit 

në hotel; rezervime të akomodimit të përkohshëm; rezervimi i akomodimit të përkohshëm 

përmes intemetit; shërbime të agjencisë së udhëtimit për të bërë rezervime ne hotelieri; 

shërbimet e agjencisë për rezervime te akomodimit të përkohshëm; rezervime ne hotelieri; 

shërbime te zyrës së akomodimit [hotele, konvikte; vlerësimi i akomodimit në hotel; bërjen 

e rezervimeve në hotel për të tjerët; sigurimi i rezervimit të dhomës dhe shërbimeve të 

rezervimit të hotelit; Informacion në lidhje me hotelet; shërbimet e rezervimit të agjencive 

për hotelin; rezervimi i dhomave të hotelit për udhëtarët; shërbime këshillimi në lidhje me 

objektet hoteliere; sigurimi i Informacionit në internet në lidhje me rezervimet e hotelit; 

hotelit të ofruara përmes internetit; shërbime të agjencisë së udhëtimit për rezervimin e 

akomodimit në hotel; vlerësim i akomodimit për pushime; shërbime të akomodimit në 

vendpushime; shërbimet e rezervimit të agjencive për akomodimin në pushime; agjenci 
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udhëtimi për rezervimin e akomodimit; sigurimi i informacionit në lidhje me rezervimin e 

vendbanimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1841 

(220) 20/12/2021 

(731) NOTAbrillant Design & Style SH.P.K  

Medllin Ollbrajt nr. 34, 60000, Gjilan, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e kuqe.    

(740)  VIS LEGAL SH.P.K,  Visar Kastrati, 

L.L.M Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure per mobilet e bera nga keto material apo mbulesa per 

to.  

20  Mobilje për shtëpi, zyre dhe kopsht; dyshek; korniza krevati; ballë krevati; jastëk; jastëk 

mbështetës; perde per dekorim; karrike, varëse per rroba, jo nga metali, varëse per pallto, 

sirtarë për shtëpi  

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; pëlhurë; çarçaf për krevat; mbulesa jastakash; mbulesë 

krevati dhe mbulesë tavolinash; batanije; batanije udhëtimi; peshqir për duar; peshir dushi; 

perde dushi nga tekstili apo plastika; rroba të pastruara; pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; 

pëlhurë kuzhine dhe tavoline; peshqir për tharjen e enëve; peceta nga tekstili; perde nga 

tekstili apo plastika; perde dushi nga tekstili apo plastika; grila nga tekstili; mbulesa krevati 

dhe tavoline; mbulesë dysheku; shtresë jorgani për krevat; pëlhurë tapicerie; mbulesa 

mobiljesh nga tekstili; material plastike (zëvendësues për tekstil); peshqirë nga tekstili; 

pëlhurë liri për krevat; shtroja dhe batanije për krevat; çarçafë nga tekstili; mbulesa; jorgan 

me pupla; varëse muri nga tekstili; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura për 

biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; materiale 

astari për këpucë; materiale për këpucë; pëlhurë e stampuar (pëlhurë); pëlhurë leshi 

(pëlhurë); tyl damask; material elastik i thurur; mushama (për përdorim si mbulesë 

tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; 

shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); 

pëlhurë për veshje të brendshme; tepiha para dere nga tekstili; pëlhurë e thurur.  

27  Tepih, çilim; mushama dhe hasër; linelium dhe material të tjera për mbulimin e 

dyshemesë  

35  Shërbimet e shitjes më pakicë si dhe shërbimet e porositjes online te te gjitha mallerave 

te lartpërmendura  
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(210) KS/M/ 2021/1842 

(220) 20/12/2021 

(731) NOTAbrillant Design & Style SH.P.K  

Medllin Ollbrajt nr. 34, 60000, Gjilan, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  VIS LEGAL SH.P.K , Visar Kastrati, 

L.L.M Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë 

 

 
 

(540)        NOTA BRILLANT 

 

 

 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure per mobilet e bera nga keto material apo mbulesa per 

to.  

20  Mobilje për shtëpi, zyre dhe kopsht; dyshek; korniza krevati; ballë krevati; jastëk; jastëk 

mbështetës; perde per dekorim; karrike, varëse per rroba, jo nga metali, varëse per pallto, 

sirtarë për shtëpi.  

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; pëlhurë; çarçaf për krevat; mbulesa jastakash; mbulesë 

krevati dhe mbulesë tavolinash; batanije; batanije udhëtimi; peshqir për duar; peshir dushi; 

perde dushi nga tekstili apo plastika; rroba të pastruara; pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; 

pëlhurë kuzhine dhe tavoline; peshqir për tharjen e enëve; peceta nga tekstili; perde nga 

tekstili apo plastika; perde dushi nga tekstili apo plastika; grila nga tekstili; mbulesa krevati 

dhe tavoline; mbulesë dysheku; shtresë jorgani për krevat; pëlhurë tapicerie; mbulesa 

mobiljesh nga tekstili; material plastike (zëvendësues për tekstil); peshqirë nga tekstili; 

pëlhurë liri për krevat; shtroja dhe batanije për krevat; çarçafë nga tekstili; mbulesa; jorgan 

me pupla; varëse muri nga tekstili; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura për 

biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; materiale 

astari për këpucë; materiale për këpucë; pëlhurë e stampuar (pëlhurë); pëlhurë leshi 

(pëlhurë); tyl damask; material elastik i thurur; mushama (për përdorim si mbulesë 

tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; 

shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); 

pëlhurë për veshje të brendshme; tepiha para dere nga tekstili; pëlhurë e thurur  

27  Tepih, çilim; mushama dhe hasër; linelium dhe material të tjera për mbulimin e 

dyshemesë  

35  Shërbimet e shitjes më pakicë si dhe shërbimet e porositjes online te te gjitha mallerave 

te lartpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1843 

(220) 20/12/2021 

(731) NOTAbrillant Design & Style SH.P.K  

Medllin Ollbrajt nr. 34, 60000, Gjilan, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  VIS LEGAL SH.P.K   Visar Kastrati, 

L.L.M Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë 
 

(540)  NOTA HOME 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure per mobilet e bera nga keto material apo mbulesa per 

to.  
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20  Mobilje për shtëpi, zyre dhe kopsht; dyshek; korniza krevati; ballë krevati; jastëk; jastëk 

mbështetës; perde per dekorim; karrike, varëse per rroba, jo nga metali, varëse per pallto, 

sirtarë për shtëpi.  

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; pëlhurë; çarçaf për krevat; mbulesa jastakash; mbulesë 

krevati dhe mbulesë tavolinash; batanije; batanije udhëtimi; peshqir për duar; peshir dushi; 

perde dushi nga tekstili apo plastika; rroba të pastruara; pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; 

pëlhurë kuzhine dhe tavoline; peshqir për tharjen e enëve; peceta nga tekstili; perde nga 

tekstili apo plastika; perde dushi nga tekstili apo plastika; grila nga tekstili; mbulesa krevati 

dhe tavoline; mbulesë dysheku; shtresë jorgani për krevat; pëlhurë tapicerie; mbulesa 

mobiljesh nga tekstili; material plastike (zëvendësues për tekstil); peshqirë nga tekstili; 

pëlhurë liri për krevat; shtroja dhe batanije për krevat; çarçafë nga tekstili; mbulesa; jorgan 

me pupla; varëse muri nga tekstili; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura për 

biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; materiale 

astari për këpucë; materiale për këpucë; pëlhurë e stampuar (pëlhurë); pëlhurë leshi 

(pëlhurë); tyl damask; material elastik i thurur; mushama (për përdorim si mbulesë 

tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; 

shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); 

pëlhurë për veshje të brendshme; tepiha para dere nga tekstili; pëlhurë e thurur. 

Klasa:  27  

27  Tepih, çilim; mushama dhe hasër; linelium dhe material të tjera për mbulimin e 

dyshemesë  

35  Shërbimet e shitjes më pakicë si dhe shërbimet e porositjes online te te gjitha mallerave 

te lartpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1844 

(220) 20/12/2021 

(731) Bekim Deshishku “LESNA” Sh.p.k.  

rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 -  Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.”Sylejman 

Vuciterna” kompl. “Blerti” ob.3, kati 1, nr.3 
 

(540)      Në hap me të bukurën… 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

19  Dërrasa; shtylla druri; furnir; furnir druri; dru ndertimor; panele druri; materiale 

kontrukcioni druri; zdrukthtari ndertimore druri-dyer dhe dritare; rolete dhe kapak 

dritaresh; mbeshtjellsa druru per mure, tavane dhe dysheme; parket; dyesheme anijesh; dru 

(pjeserisht i perpunuar); dru (i përpunuar); dru per te punuar gjera te nevojar shtepiake; dru, 

trej, dru ndertimor (i gdhendur dhe i formuar); copa te lakmuara druri; copa te formuara 

druri (parket, arkade etj.); copa te holla druri (letva); dyer dhe dritare druri, prafje druri ( te 

dyerve dhe dritareve) dhe traj te siperm per dyre dhe dritare druri; mbështetësa druri 

(rrethojash); mbështjellsa montues druri; korinza druri per dritare; dritare druri me dy apo 
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më shumë profile; llamperi druri; trere druri per pullaze; shtylla te forte druri per rrethoja; 

panella druri apo pllaka druri, duke perfshire dhe pllaka te presuara (iverica), pllaka fijore 

druri, pllaka per shbllone dhe pllaka, pllaka te formuara nga ngjitja e copeza te drurit; 

dysheme druri; pragje druri; mure ndarëse druri; druri i presuar (per pergatitjen e formave 

te ndryshëme (shper pllaka); mbeshtjellese druri për ndërtimtari; profile druri dru 

ndertimor; shkalleri druri; montimi i dyerve dhe dritarev: shkalle druri; tavane druri; pllaka 

druri për dysheme; trerë të drurit; dru i ngjitur; korniza drurii perër dyer; panale për dyer; 

skelete druri per hijesim ne kopshte; ndertesa druri; ndertesa mobile druri; dru i sharritur; 

profile druri.  

35  Komercializimi - shitja e produkteve të zdrukthtarisë, mobiljeve shtëpiake, mobileve të 

tapetuara dhe pllakave të drurit; distribuimi i ekzemplareve; sherbime burimesh njerëzore; 

kontabiliteti; publikimi i teksteve reklamuese; organizimi i ekspozitave për qellime 

komerciale dhe reklamuese; organizimi i ekspozitave për qellime komerciale dhe 

reklamuese; organizimi i panaireve tregëtare për qellime komerciale dhe reklamuese; 

ndihme drejtimeve afariste dhe industriale; evaluim i punimeve; hulumtime afariste, 

shqyrtime dhe informime; keshillime organizimi afarizmit; perfaqësime afariste të paleve 

tjera; prezentimi i mallrave në mediumet komunikative (shitja me pakice); prezentimi 

(demonstrimi) i produkteve; sherbime prokurimi (blerja e mallrave dhe sherbime për palët e 

treta); reklamimi; sherbime për kryesit e huaj, si ndihma afariste (outsorcing); këshillime 

shkencore afariste; analiza të shpenzimeve - vlerave; hulumtime tregu; vlerësime të 

kualitetit të drurit (trupave të drurit).  

42  Veprimtari arkitektonike; keshillime në ndërtimtari; ndërtim i ulët dhe i lartë; dizajn 

industriale; sherbime inxhinjerike; kontrolla e kualitetit; projektime te kontsrukcioneve; 

dizajnimi i hapësirave të brendëshme (interierit); dizajnimi i paisjeve programore 

kompjuterike; shqyrtime materiali; studime projektuese (teknike); hulumtim dhe zhvillim 

(për të tjerët); hulumtime në leminë e industrise së drurit, teknikës së makinave dhe 

ndërtimtari; hulumtime teknike; nbikqyrje teknike. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1846 

(220) 21/12/2021 

(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.  

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 
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Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1847 

(220) 21/12/2021 

(300) 40-2021-0144175  13/04/2022  KR 

;40-2021-0144176  13/07/2021  KR 

(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Sensori i distancës anësore për automjete;  sensori anësor i sigurisë për automjete;  

aparate automatike të kontrollit të shpejtësisë së automjetit; aparate për kontrollin e 

shpejtësisë së automjetit; odometra;  sensor ajri për automjete; pajisje laseri për të ndjerë 

distancën nga objektet; aparate dixhitale për regjistrimin e drejtimit të veturës; aparate për 

video regjistrim video për automjete; aparate për transmetimin e të dhënave dixhitale të 

zërit dhe imazhit; pajisje navigimi GPS; sensorë për përcaktimin e pozicionit, shpejtësisë, 

nxitimit dhe temperaturës; sensorë të temperaturës dhe mjedisit për matjen e pranisë së 

objekteve në mjedis dhe shpejtësisë, trajektores dhe drejtimit të objekteve;  aparate LiDAR 

(Detektimi dhe Rangimi i Drites); Aparat për shfaqjen e informacionit LED për veturë; 

monitorët e ekranit të kompjuterit; hardueri kompjuterik për transmetimin e të dhënave 

brenda një automjeti dhe për komunikimet ndërmjet dhe ndër automjeteve dhe një 

platforme të bazuar në cloud;  aparate elektronike të kontrollit për drejtimin autonom të 

automjeteve; sensorë për automobila, përkatësisht sensorë të distancës përpara dhe prapa; 

sensorë elektronikë për automjete; sensorë parkimi për automobila; sensorë shpejtësie për 

automobila; sensorë lëvizjeje për automobila; sensorë përplasjeje për automobila; sensorë 

parkimi dhe lokacioni për automobila; sensorë për automobila, përkatësisht sensorë sigurie 

përpara dhe prapa; detektorë objektesh me laser për përdorim në automjete; procesorë 

imazhesh raster; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për drejtimin 

autonom të automjeteve motorike; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për 

navigimin autonom të automjeteve, drejtimin, kalibrimin dhe menaxhimin;  softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për kontrollin e rrjeteve të komunikimit të 

automjeteve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për drejtimin autonom të 

automjeteve motorike; platforma softuerike kompjuterike të shkarkueshme dhe të 

regjistruara për sisteme të avancuara të sigurisë dhe ndihmës së shoferit për automjete; 
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pajisje kompjuterike për nisjen, koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe menaxhimin e flotës 

së automjeteve;  softuer i regjistruar për nisjen, koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe 

menaxhimin e flotës së automjeteve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar 

për navigimin e automjeteve; softuer i regjistruar për përpunimin e të dhënave për kontroll 

autonom të drejtimit; aparate kompjuterike për kontrollin dhe telekomandimin (kontroll nga 

distanca) e automjeteve; softuer i shkarkueshëm për kontrollin dhe telekomandimin e 

automjeteve; pajisje për sigurinë e automjeteve, përkatësisht sensorë rezervë; pajisje për 

sigurinë e automjeteve, përkatësisht, kamera; sensorë për automobila, përkatësisht sensorë 

për përdorim në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe pajisjeve të 

sigurisë së automobilave; sensorë për automobila, përkatësisht, njësi detektori për përdorim 

në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe pajisjeve të sigurisë së 

automobilave; aparate elektronike ndihmëse të parkimit për automjete të përbëra nga 

kamera të pasme, sensorë të afërsisë, kompjuterë dhe softuer operativ; sensorë për zbulimin 

e pikave të verbëra (qorre); kamera për zbulimin e pikave qorre për ekspozimin dhe 

eliminimin e pikave qorre në të dy anët e automjetit; aparate elektronike ndihmëse parkimi 

për automobila të përbërë nga kamera të pasme, sensorë të afërsisë, kompjuterë dhe softuer 

operativ; aparat kompjuterik për identifikimin e vendndodhjes së parkimit; softuer i 

shkarkueshëm për identifikimin e vendndodhjes së parkimit.  

12  Automobila; automejte pa shofer;  aumtomejte vetëdrejtuese; alarmet e kthimit për 

automobila; trupat e automobilave; pjesë strukturore dhe pajisje për automobila; frena 

autonome emergjente për automjete; sistemet e kontrollit të tërheqjes për automobila; ABS 

(sistem frenimi kundër bllokimit) për automjete;  aparate ndihmëse parkimi për automobila; 

aparate për zbulimin e pikave qorre (të verbëra) për automobila; aparate paralajmëruese për 

përplasje përpara për automobila; aparate paralajmëruese për përplasje prapa për 

automobila; aparate paralajmëruese për mbajtjen e korsive për automobila; aparate 

paralajmëruese për dalje nga korsia për automobila; aparate për kontrollin e shpejtësisë për 

automobila; aparate paralajmëruese për kufizimin e shpejtësisë për automobila; aparate 

ndihmëse parkimi për automobila; aparate elektronike të kontrollit të frenave për 

automobila, përkatësisht, frena për automjete të kontrolluara nga sensorë frenash dhe 

kompjuterë në bord; pjesë strukturore dhe pajisje për automobila që kanë teknologji 

vetëdrejtuese dhe vetëparkimi. 

   
 
 

(210) KS/M/ 2021/1848 

(220) 21/12/2021 

(731) Ardian Syla VIP Travel Sh.p.k 

Prishtinë, Bill Klinton, KS 

(591) E zezë (tek emri) E kuqe dhe e hint 

(tek llogo) 

(740)  Kastriot Berisha Podujevë, Lluzhan 
 

(540)   
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(511) 36  Shërbime të sigurimeve për udhëtime; Shërbime te agjencisë për rezervimin e 

sigurimeve të lëshimi i kuponëve të udhëtimit, shërbime financiare në lidhje me udhëtimet, 

shërbime financiare emergjente për udhëtarët  

39  planifikimi i udhëtimeve; konsulence për udhëtime; shërbime për rezervimin e 

udhëtimit; operłmin i turneve; shërbimet e rezervimit të biletave të udhëtimit; 

informacionin per udhëtime; rregullime te udhëtimit; rezervimin e udhëtimit; shërbimet e 

rezervimit të kompjuterizuar për udhëtime; shërbimet e agjentëve të udhëtimit për 

rregullimin e udhëtimit; Agjent per rezervimin e vendeve për udhëtime dhe transport 

udhëtaresh; Shërbime te rezervimit per udhëtime dhe transport; Rezervime vendesh per 

udhëtim; konsulence per Itinerarin e udhëtimit dhe shërbime informacioni; Rezervimi i 

biletave per udhëtim; Konsulence per udhëtime dhe shërbime informuese; Shërbime 

agjencie te rezervimit te biletave; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve; Rezervimi i 

udhëtimeve te turisteve; Ofrimi i shërbimeve te kompjuterizuara te informacioneve te 

udhëtimit; Ofrimi i informatave per udhëtimeve turistike; Shërbimet Agjencisë se 

Udhëtimeve, përkatësisht organizimi i transportit te udhëtareve; Shërbimet per Rezervimin 

e biletave dhe turneve; Ofrimi i transportit dhe informatave te udhëtimit; Rezervimi i 

vendeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve dhe rezervimeve; Organizimi i udhëtimeve 

gjate pushimeve; Operimi dhe organizimi i turneve; Shërbime te Agjencisë lidhur me 

udhëtime; rregullimi i transportit dhe udhëtimeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve 

dhe shërbime rezervimi; vizita, shërbime te ciceronit dhe shërbime te ekskursioneve; 

Këshillim per udhëtime dhe planifikim te udhëtimeve; Ofrimi i informatave mbi udhëtimet 

përmes internetit; Ofrimi i informatave ne lidhje udhëtime përmes internetit; Planifikimi, 

Rregullimi dhe Rezervimi i udhëtimit përmes metodave elektronike; Shërbimet e Agjencisë 

se Udhëtimit, përkatësisht ofrimi i rezervimeve dhe rezervimet per transport; 

Ndërmjetësimi i udhëtimeve ajrore (charter); Rezervimi i biletave te udhëtimeve me avion; 

Organizimi i Udhetimeve te Udhëtareve; Organizimi i transportit te udhëtareve me 

fluturake; Dhënia me qira e automjeteve; Organizimi i udhëúneve me veture; Organizmi i 

udhëtimeve me automjete (kombi); Ofrimi i shërbimeve te informacionit per shërbimet e 

qiramarrjes se automjeteve; Transport; Shërbimet e Transportit; Organizimi i 

Transportimit; Rezervimi i Transportit; Transportimi i bagazheve te udhëtareve; 

Transportimi përmes linjave ajrore; Transportimi i bagazheve; Organizimi i transportit 

ajror; rezervimi dhe shërbime te rezervimit per transport; Shërbime konsulence ne lidhje me 

transportin; Rregullimi i transportit ne orare te udhetimit; Shërbime per rezervimin e 

Rregullimi i transportit te udhëtareve përmes veturave; shërbimet e agjencisë për 

rregullimin e të udhëtarëve, shërbimet e rezervimit elektronik në lidhje me transportin e 
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udhëtarëve, rregullimin e shërbimit te transportit te udhëtareve përmes aplikacioneve 

online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; shërbime per 

rregullimin e transportimit te udhëtareve; Sherbime te kompjutemuara ne lidhje me 

transportin e udhëtareve; Shërbime per transportin e udhëtareve te tjerë përmes 

aplikacioneve online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; 

Shërbime per rregullimin e transportimit te udhëtareve; Shërbime te kompjuterizuara ne 

lidhje me transportin e udhëtareve; Ofrimi i transportit te udhetareve përmes linjave ajrore; 

Rezervimi i vendeve te udhëtimeve ne linja ajrore; Ofrimi i informatave ne lidhje me 

transportin e udhëtareve; Ofrimi i te dhënave ne lidhje me transportin e udhëtareve;  

Sherbime Agjencish per rregullimin e transportin e personave; Ofrimi i informacionit per 

transport te udhëtimeve përmes aparateve dhe pajisjeve të telekomunikacionit, rregullimi i 

udhëtimit nga dhe në hotele, shërbimet e agjencisë së udhëtimit për udhëtime biznesi; 

shërbimet e agjencisë së udhëtimit per organizimin e udhëtimeve gjate pushimeve.  

43  Rezervimi i akomodimit rregullimi i akomodimit për pushime;rezervimi i akomodimit 

në hotel;rezervime të akomodimit të përkohshëm;rezervimi i akomodimit të përkohshëm 

përmes intemetit;shërbime të agjencisë së udhëtimit për të bërë rezervime ne 

hotelieri;shërbimet e agjencisë për rezervime te akomodimit të përkohshëm;rezervime ne 

hotelieri;shërbime te zyrës së akomodimit [hotele, konvikte;vlerësimi i akomodimit në 

hotel;bërjen e rezervimeve në hotel për të tjerët;sigurimi i rezervimit të dhomës dhe 

shërbimeve të rezervimit të hotelit;Informacion në lidhje me hotelet;shërbimet e rezervimit 

të agjencive për hotelin;rezervimi i dhomave të hotelit për udhëtarët;shërbime këshillimi në 

lidhje me objektet hoteliere;sigurimi i Informacionit në internet në lidhje me rezervimet e 

hotelit;hotelit të ofruara përmes internetit;shërbime të agjencisë së udhëtimit për rezervimin 

e akomodimit në hotel;vlerësim i akomodimit për pushime;shërbime të akomodimit në 

vendpushime;shërbimet e rezervimit të agjencive për akomodimin në pushime;agjenci 

udhëtimi për rezervimin e akomodimit;sigurimi i informacionit në lidhje me rezervimin e 

vendbanimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1849 

(220) 21/12/2021 

(731) BLU FARM SH.P.K. 

Prishtinë, Rruga Muhamet Cami, P., KS 

(591) e zezë 

(740)  Shaban Ismajli NTSH "Petrit 

Consulting" Prishtinë 
 

(540)  Vioplex-T 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë 

dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje  

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  
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(210) KS/M/ 2021/1850 

(220) 21/12/2021 

(300) 018574396  11/10/2021  EU 

(731) Verisure Sàrl  

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3/3 A 1290 

Versoix, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  ARLO 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisjet e sigurisë, sigurisë, mbrojtjes dhe sinjalizimit; sistemet e monitorimit dhe 

sigurisë së mbikëqyrjes video; alarme; zilet elektrike dhe elektronike të dyerve; njësitë 

qendrore të alarmit; njësitë e ekranit të alarmit; panele alarmi; panele kontrolli dhe tastiera 

për alarmet e sigurisë; aparate të kontrollit të sigurisë dhe mbikëqyrjes së sigurisë; pajisjet e 

kontrollit të aksesit; aparate për regjistrimin e zërit; njësitë e kontrollit të identitetit; 

instrumentet e monitorimit; pajisje elektrike për të parandaluar bllokimin; aparate 

komunikimi; sistemet e pozicionimit global; aparate elektronike përcjellëse; sensorë dhe 

detektorë; harduer kompjuterik për mbikëqyrje video IP; njësi radari; sisteme radari, 

aparate dhe ekrane; kamera; video kamera; sistemet e kamerave me valë që përfshijnë një 

kamerë dhe gjithashtu paraqesin një projektues; softuer aplikativ; softuer kompjuterik; 

aparate për përpunimin, transmetimin dhe/ose marrjen e sinjaleve video dhe/ose audio; 

monitorë për fëmijë; brava elektrike dhe elektronike; transmetues dhe marrës Wi-Fi  

11  Makinat artificiale për gjenerimin e tymit  

38  Ofrimi i shërbimeve chatbot; shkëmbimi elektronik i mesazheve nëpërmjet linjave të 

bisedës dhe dhomave të bisedave; shërbimet e transmetimit të zërit dhe të dhënave  

42  Hosting e faqeve të internetit; shërbimet e softuerit si shërbim (SAAS); analiza e të 

dhënave teknike; shërbime kompjuterike  

45  Shërbime sigurie për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbimet e monitorimit dhe 

monitorimit të alarmit; shërbime për gjetjen e pozicioneve të individëve dhe kafshëve 

shtëpiake; gjurmimi i pasurisë së vjedhur  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1852 

(220) 21/12/2021 

(731) NOTAbrillant Design & Style SH.P.K  

Medllin Ollbrajt nr. 34, 60000, Gjilan, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  VIS LEGAL SH.P.K  Visar Kastrati, 

L.L.M Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë 
 

(540)   NOTA WORLD 

 

 
     

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure per mobilet e bera nga keto material apo mbulesa per 

to.  

20  Mobilje për shtëpi, zyre dhe kopsht; dyshek; korniza krevati; ballë krevati; jastëk; jastëk 

mbështetës; perde per dekorim; karrike, varëse per rroba, jo nga metali, varëse per pallto, 
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sirtarë për shtëpi.  

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; pëlhurë; çarçaf për krevat; mbulesa jastakash; mbulesë 

krevati dhe mbulesë tavolinash; batanije; batanije udhëtimi; peshqir për duar; peshir dushi; 

perde dushi nga tekstili apo plastika; rroba të pastruara; pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; 

pëlhurë kuzhine dhe tavoline; peshqir për tharjen e enëve; peceta nga tekstili; perde nga 

tekstili apo plastika; perde dushi nga tekstili apo plastika; grila nga tekstili; mbulesa krevati 

dhe tavoline; mbulesë dysheku; shtresë jorgani për krevat; pëlhurë tapicerie; mbulesa 

mobiljesh nga tekstili; material plastike (zëvendësues për tekstil); peshqirë nga tekstili; 

pëlhurë liri për krevat; shtroja dhe batanije për krevat; çarçafë nga tekstili; mbulesa; jorgan 

me pupla; varëse muri nga tekstili; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura për 

biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; materiale 

astari për këpucë; materiale për këpucë; pëlhurë e stampuar (pëlhurë); pëlhurë leshi 

(pëlhurë); tyl damask; material elastik i thurur; mushama (për përdorim si mbulesë 

tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; 

shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); 

pëlhurë për veshje të brendshme; tepiha para dere nga tekstili; pëlhurë e thurur  

27  Tepih, çilim; mushama dhe hasër; linelium dhe material të tjera për mbulimin e 

dyshemesë.  

35  Shërbimet e shitjes më pakicë si dhe shërbimet e porositjes online te te gjitha mallerave 

te lartpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1853 

(220) 21/12/2021 

(731) NOTAbrillant Design & Style SH.P.K  

Medllin Ollbrajt nr. 34, 60000, Gjilan, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E zezë, e bardhë dhe me kombinim të 

ngjyrave.  

(740)  Visar Kastrati, L.L.M  VIS LEGAL 

SH.P.K Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure per mobilet e bera nga keto material apo mbulesa per 

to.  

20  Mobilje për shtëpi, zyre dhe kopsht; dyshek; korniza krevati; ballë krevati; jastëk; jastëk 

mbështetës; perde per dekorim; karrike, varëse per rroba, jo nga metali, varëse per pallto, 

sirtarë për shtëpi.  

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; pëlhurë; çarçaf për krevat; mbulesa jastakash; mbulesë 

krevati dhe mbulesë tavolinash; batanije; batanije udhëtimi; peshqir për duar; peshir dushi; 

perde dushi nga tekstili apo plastika; rroba të pastruara; pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; 

pëlhurë kuzhine dhe tavoline; peshqir për tharjen e enëve; peceta nga tekstili; perde nga 

tekstili apo plastika; perde dushi nga tekstili apo plastika; grila nga tekstili; mbulesa krevati 
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dhe tavoline; mbulesë dysheku; shtresë jorgani për krevat; pëlhurë tapicerie; mbulesa 

mobiljesh nga tekstili; material plastike (zëvendësues për tekstil); peshqirë nga tekstili; 

pëlhurë liri për krevat; shtroja dhe batanije për krevat; çarçafë nga tekstili; mbulesa; jorgan 

me pupla; varëse muri nga tekstili; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura për 

biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; materiale 

astari për këpucë; materiale për këpucë; pëlhurë e stampuar (pëlhurë); pëlhurë leshi 

(pëlhurë); tyl damask; material elastik i thurur; mushama (për përdorim si mbulesë 

tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; 

shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); 

pëlhurë për veshje të brendshme; tepiha para dere nga tekstili; pëlhurë e thurur.  

27  Tepih, çilim; mushama dhe hasër; linelium dhe material të tjera për mbulimin e 

dyshemesë.  

35  Shërbimet e shitjes më pakicë si dhe shërbimet e porositjes online te te gjitha mallerave 

te lartpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1854 

(220) 21/12/2021 

(731) EXALYA S.r.l. Località Santigaro, 32 

- 25010 San Felice del Benaco (BS),  IT 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës dhe trupit; kozmetike, kryesisht 

kremëra, losione, lëng jo i tretshëm i cili shpërndahet në formë të pikave (emulsione), vajra, 

maska, mousse dhe xhel për kujdesin dhe hidratimin e lëkurës së fytyrës dhe trupit; kremra 

dhe losione kundër diellit dhe kremra dhe losione pas diellit; sapunë, sapunë të lëngshëm, 

xhel, losione, qumësht dhe (emulsione) për pastrimin e lëkurës; preparate për larje për 

qëllime personale sanitare ose deodorante; deodorant për përdorim personal; shampo, 

kremëra, balsame, shkumë dhe kremra për flokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1855 

(220) 21/12/2021 

(731) EXALYA S.r.l. Località Santigaro, 32 

- 25010 San Felice del Benaco (BS), IT 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës dhe trupit; kozmetike, kryesisht 

kremëra, losione, lëng jo i tretshëm i cili shpërndahet në formë të pikave (emulsione), vajra, 

maska, mousse dhe xhel për kujdesin dhe hidratimin e lëkurës së fytyrës dhe trupit; kremra 

dhe losione kundër diellit dhe kremra dhe losione pas diellit; sapunë, sapunë të lëngshëm, 

xhel, losione, qumësht dhe (emulsione) për pastrimin e lëkurës; preparate për larje për 

qëllime personale sanitare ose deodorante; deodorant për përdorim personal; shampo, 

kremëra, balsame, shkumë dhe kremra për flokë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1856 

(220) 21/12/2021 

(731) ALTUNKAYA INSAAT 

NAKLIYAT GIDA TICARET  

ANONIM SIRKETI 

4. ORGANIZE SANAYI BOL. 83409 

NOLU CAD.  NO:8 SEHITKAMIL 

GAZIANTEP, TR 

(591) Kaltër, verdhë, gjelbër, kuqe, bardhë, 

vjollcë, kafe, krem dhe zezë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, kakao; pije me bazë kafeje ose kakao, pije me bazë çokollate. Makarona, 

petë të mbushura, petë. Ëmbëlsira dhe produkte buke me bazë mielli; ëmbëlsira të bazuara 

në miell dhe çokollatë; bukë, simit [simite turke në formë unaze të mbuluar me fara 

susami], poğaça [ turke], pite, sanduiçe, katmer [pastë turke], byrekë, ëmbëlsira, bakllava 

[ëmbëlsirë turke me bazë brumë të lyer me shurup], kadaıf [turqisht ëmbëlsirë me bazë 

brumi]; ëmbëlsirat me bazë brumi të lyera me shurup; puding, krem, kazandibi [puding 

turk], puding orizi, keşkül [puding turk]. Mjaltë, ngjitës bletësh për konsum njerëzor, 

propolis për qëllime ushqimore. Erëza për ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca 

(erëza), salcë domatesh. Majë, pluhur për pjekje. Miell, semolina (kokrrat e forta që mbeten 

pas bluarjes së miellit, të përdorura në puding dhemakrona) , niseshte për ushqim. Sheqer, 

sheqer në kubikë, sheqer pluhur. Çaj, çaj me akull. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, 

grimtësira, vafer (biskotë e freskët, e ëmël, e hollë, e sheshtë, e lehtë dhe e thatë, ku mund 

të bëhen edhe biskota me aromë kremi të vendosur mes tyre). Çamçakëz. Akullore, akullore 

të ngrënshme. Kripë. Ushqim grimtësira me bazë drithëra, kokoshka, tërshërë të grimcuar, 

patate të skuqura misri, drithëra mëngjesi, grurë i përpunuar për konsum njerëzor, elb i 

grimcuar për konsum njerëzor, tërshërë e përpunuar për konsum njerëzor, thekër e 

përpunuar për konsum njerëzor, oriz. Ëmbëlsues  për ushqim.  
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(210) KS/M/ 2021/1857 

(220) 22/12/2021 

(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOC-KOSOVA, KS 

(591) E kuqe, ari, e bardhe 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik – Gllogoc, 

13000 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në 

përgjithësi, pa ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga 

perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime 

të prera; Perime të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; 

Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, 

të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; 

vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”  

30  Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat;Ekstrakte bimësh;Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar;Majë;Brumë, Pasta të mbushura, 

Vezë pasta, Oriz;Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus);Akull, akullore, 

jogurt i ngrirë dhe shërbet;Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të ëmbla;Torte e butë 

(sfungjer);Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë;Krypë, Melmesa, Shije dhe erëza, Uthull, 

Uthull balsamike;Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe mbushje, mjaltë, 

ëmëblsira;Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada;Miell nga 

perimet;Miell, Ekstrakt çaj;Ekstrakte bimore;Ekstrakte, jo medicinale;Propolis për përdoim 

ushqimor;Zam blete.  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve. 
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(210) KS/M/ 2021/1858 

(220) 22/12/2021 

(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOC-KOSOVA, KS 

(591) e kuqe, ari, e bardhe 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik – Gllogoc, 

13000 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në 

përgjithësi, pa ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga 

perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime 

të prera; Perime të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; 

Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, 

të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; 

vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”  

30  Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis 

për përdoim ushqimor; Zam blete  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve. 

 

  

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

238 

 

(210) KS/M/ 2021/1859 

(220) 22/12/2021 

(300) 083697  02/07/2021  JM 

(731) Rivian IP Holdings, LLC 

13250 N. Haggerty Road,  

Plymouth, Michigan 48170, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  INDER 

 

 
     

 

(511) 7  Makineri, makineri metalprerëse, vegla elektrike; motorë elektrikë dhe motorë, me 

përjashtim të mjeteve tokësore; komponentë të çiftëzimit dhe transmetimit të makinerive, 

me përjashtim të mjeteve tokësore; mjete bujqësore, të ndryshme nga veglat që përdoren 

me dorë; inkubatorë për vezë; makina shitjeje automatike; motorë për varka; motorë 

varkash elektrike; motorë varkash; gjeneratorë të energjisë elektrike që mund të përdoren 

edhe si motorë elektrikë për automjete  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, 

inspektuese, shpëtimi dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuer kompjuterik, media bosh digjitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje; mekanizma 

për aparate që funksionojnë me monedha; arka, aparate llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje 

periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse 

për hundë për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje për not nënujor; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparatura lundrimi për varka; ndërfaqe për kompjuterë; 

programe kompjuterike për dizajnimin e ndërfaqes së përdoruesit; aparate të baterive 

elektrike të lidhura pa tel me softuer dhe firmuer të integruar të përditësuar nga distanca për 

ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur; aparate të baterive elektrike të 

lidhura pa tel me softuer dhe firmuer të integruar të përditësuar nga distanca për ruajtjen 

dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur të furnizuar nga ose në një rrjet elektrik ose 

burim tjetër të prodhimit të energjisë elektrike për stabilizimin dhe përmbushjen e 

kërkesave dhe qëllimeve të përdorimit të energjisë elektrike; softuer kompjuterik për 

monitorimin, optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur 

në dhe nga aparate të tilla të baterive elektrike të lidhura pa tel; bateri për të furnizuar me 

energji elektrike motorët për automjetet elektrike; panel elektrik i montuar në mur për 

karikimin e automjeteve elektrike; panel të lëvizshëm me priza elektrike për karikimin e 

automjeteve elektrike; softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni celular për 

monitorimin e ngarkesës elektrike dhe statusit të automjeteve dhe telekomandimit të 

automjeteve; softuer i shkarkueshëm në natyrën e softuerit të sistemit operativ të 

automjeteve; aparate lundrimi për automjete [kompjuterë në bord]; lokalizues automjetesh 

dhe pajisje rikuperimi të programuara për të përdorur sistemin e pozicionimit global (GPS) 

dhe telekomunikacionin celular; radio për automjete; alarme për vjedhje; karikues baterish 

për përdorim me bateritë e automjeteve; transmetues pa tel me teknologji grumbullimi dhe 

shfaqjeje për statusin dhe gjurmimin e të gjitha llojeve të automjeteve në mjedise lokale; 

bateri, elektrike, për automjete; pajisje sigurie automjetesh, përkatësisht, monitorë 
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elektronikë të presionit të gomave; karikues baterish të telefonave celularë për përdorim në 

automjete; pjesë të motorit të automjetit, përkatësisht termostate; pajisje audio për 

automjete, përkatësisht, stereo, altoparlantë, amplifikues, balancues, kryqëzues dhe kuti për 

altoparlantë; altoparlantë pa tel; altoparlantë audio; stereo; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për kontrollin e pajisjeve audio; porta të karikimit USB për përdorim në 

automjete; kontrollorë pa tel për të monitoruar dhe kontrolluar nga distanca funksionin dhe 

statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike dhe mekanike, përkatësisht, bateritë, 

sigurinë, ndriçimin, ndjekjen dhe sistemet e sigurisë; sistem për gjetjen, gjurmimin dhe 

sigurinë e automjetit i përbërë nga antena dhe radio transmetues për t'u vendosur në 

automjet; pajisje audio për automjete, përkatësisht altoparlantë me zë për sistemet audio të 

automobilave; instrumente lundrimi për automjete [kompjuterë në bord]; bateri për 

automjete; aparate elektrike, përkatësisht, stacione karikimi për karikimin e automjeteve 

elektrike; analizatorë të kompjuterizuar të motorëve të automjeteve; korda zgjatuese për 

përdorim me automjete; adaptorë të rrymës për përdorim me automjete; korda elektrike për 

përdorim me automjete; adaptorë elektrikë; mbulesa të përshtatësve elektrikë rezistente 

ndaj motit të keq.  

12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; varka; pjesë strukturore varke; 

rimorkio për anije; bash varkash; bosht transmisioni për varka; timonë varkash; kapëse për 

varka; mbulesa të pajisura për varka dhe mjete detare; kuti magazinimi të përshtatura 

posaçërisht për varka; bume për varka; kapëse me gunga për varka; mbrojtëse varkash; 

grepa litarësh për varka; vinç për varka; tako varkash; bova varkash; varka të tipit kajak; 

helika për varka; rema varkash; mbrojtëse litarësh varkash; parakolpë për varka  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime instalimesh dhe riparimesh; nxjerrja e minierave, shpimi i 

naftës dhe gazit; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi, dhe përmirësimi i aparateve të 

baterive elektrike të lidhura pa tel, dhe këshillimi në lidhje me to, për ruajtjen dhe 

shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për stabilizimin dhe përmbushjen e kërkesave 

dhe qëllimeve të përdorimit të energjisë elektrike; ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe 

riparimit të automjeteve; konsultime për riparimin e automjeteve; konsultime për 

mirëmbajtjen e automjeteve; karikimi i baterive të automjeteve; shërbime të personalizimit 

të automjeteve, përkatësisht, ndërtimi i automjeteve me porosi; shërbime të stacionit të 

karikimit të automjeteve; riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve; detajimi i automjetit; 

stacionet e servisit të automjeteve; lyerje automjetesh; shërbime të stacionit të karikimit për 

automjetet elektrike; shërbime të menaxhimit të flotës në natyrën e mirëmbajtjes së 

automjeteve të flotës; shërbime instalimi; projektimi, zhvillimi dhe prodhimi i automjeteve 

elektrike të specializuara; mirëmbajtja, shërbimi dhe riparimi i automjeteve të specializuara 

elektrike; shërbime të mbështjelljes plastike për sigurimin dhe mbrojtjen e varkave; 

shërbime konsulence në fushën e bisedimeve, rinovimit, meremetimit dhe riparimit të 

jahteve dhe varkave; konvertim, rinovim, meremetim dhe riparim i jahteve dhe varkave  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe kërkimi dhe projektimi në lidhje me to; 

shërbime të analizës industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe softuerëve 

kompjuterikë; monitorimi i automjeteve për të siguruar funksionimin e duhur; monitorimi 

në distancë i funksionimit, performancës dhe efikasitetit të automjeteve elektrike; sigurimi i 

softuerit të pashkarkueshëm që përdoret për analizën parashikuese të karikimit dhe 

mirëmbajtjes së automjeteve elektrike, dhe analiza parashikuese të nevojave të 

konsumatorëve; shërbime të projektimit inxhinierik; konsultime për zhvillimin e produktit; 
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shërbime konsulence në fushën e projektimit të automjeteve për të tjerët; konsulencë në 

fushën e inxhinierisë; monitorimi i aparateve të baterive elektrike të lidhura pa tel me 

pajisje dhe softuerë të integruar për ruajtjen dhe furnizimin me energji elektrike për të 

siguruar funksionimin dhe programimin e duhur për përmbushjen e kërkesave për energji 

elektrike dhe qëllimeve të përdorimit; projektimi i sistemeve të baterive elektrike të përbëra 

nga aparate të baterive elektrike të lidhura pa tel dhe softuer mbështetës, të gjitha për 

ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur, në mënyrë që të optimizohet 

efikasiteti i projektimit, programimit dhe konfigurimit i sistemeve në fjalë, dhe shërbimet e 

këshillimit në lidhje me to; shërbime softueri si shërbim (SAAS) që kanë softuer për 

monitorimin, optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur 

në dhe nga aparatet e baterive elektrike të lidhura pa tel; ofrimi i softuerit online të 

pashkarkueshëm për monitorimin, optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes dhe shkarkimit të 

energjisë së ruajtur në dhe nga aparatet e baterive elektrike të lidhura pa tel; menaxhimin e 

softuerit dhe firmuerit të integruar në aparatet e baterive elektrike të lidhura pa tel për 

ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur duke programuar dhe konfiguruar 

softuerin për aparatet e baterive elektrike; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi dhe 

përmirësimi i softuerit dhe firmuerit kompjuterik të përditësueshëm nga distanca të 

integruara në aparatet e baterive elektrike të lidhura pa tel, dhe këshillimi në lidhje me to, 

për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për stabilizimin dhe përmbushjen 

e kërkesave për energji elektrike dhe qëllimeve të përdorimit; shërbime të kontrollit të 

automjeteve për automjete të reja dhe të përdorura për personat që blejnë ose shesin 

automjetet e tyre; shërbime të inspektimit të dëmtimit të automjeteve; inspektime të 

automjeteve; shërbime të projektimit të pjesëve të automjeteve; shërbime të monitorimit të 

flotës së automjeteve për qëllime sigurie; shërbime të rikuperimit të automjeteve të 

vjedhura; softuer i pashkarkueshëm në natyrën e menaxhimit të flotës së automjeteve; 

softuer i pashkarkueshëm për menaxhimin e blerjeve, financave, qiradhënies, siguracionit, 

sigurimit, sigurisë dhe diagnostikimit të automjeteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1860 

(220) 22/12/2021 

(731) Rivian IP Holdings, LLC 

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, US  

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  INDER 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe lidhjet e tyre, minerale;materiale metalike për ndërtim 

dhe konstruksione;ndërtesa të transportueshme prej metali;kabllo dhe tela jo elektrike prej 

metali të zakonshëm;artikuj të vegjël prej metali;kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport;kasaforta;spiranca;doke lundruese prej metali, për ankorimin e varkave;spiranca 

detare;lidhje të metaleve të zakonshme;pllaka ankorimi;stema metalike për 

automjete;këmbana;kabllo metalike, jo elektrike;rakorde kabllosh prej metali, jo 

elektrike;zinxhirë prej metali;kapëse metalike për kabllo dhe tuba;kontejnerë prej 

metali;pllaka zhytjeje prej metali;shtiza flamuri prej metali;shkallë prej metali;brava 
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metalike për automjete;pajisje metalike, përkatësisht dorezë mbajtëse prej metali;shkallë të 

lëvizshme për hipje prej metali për pasagjerë;shtylla prej metali;pulexho prej metali, përveç 

për makineritë;litarë prej metali;kllapa montimi prej metali.”  

7  “Motorë elektrikë për automjete dhe mjete detare; motorë për automjete dhe mjete 

detare; spiranca automatike për qëllime detare; makineri për drejtimin e karrocerisë dhe 

shasisë së automjetit dhe pjesëve strukturore të këmbimit të tyre; filtra ajri për motorë 

elektrikë dhe motorë automjetesh; cilindra motori për automjete; gjeneratorë për mjete 

detare dhe tokësore; pajisje ndezëse për motorët e mjeteve tokësore dhe detare; kompresorë 

pneumatikë dhe hidraulikë të automjeteve; pompa vaji për automjete tokësore dhe detare; 

kolektorë si pjesë të sistemit të shkarkimit të automjeteve; pompa uji për automjete 

tokësore dhe detare; pjesë automjeti, përkatësisht kartera motori; pjesë automjeti, 

përkatësisht, ftohës vaji; pjesë automjeti, përkatësisht, tapa dhe kapakë të depozite nafte; 

pjesë automjeti, përkatësisht depozita nafte; pjesë mekanike motori për mjete tokësore dhe 

detare; matësa me zhytje të automjeteve; rripa distribucioni për motorë për automjete 

tokësore dhe detare; kompresorë ajri për automjete; motorë për fshirëse xhamash të 

përparmë për automjetet detare ose tokësore; tela për ndezjen e motorëve të automjeteve; 

ndezje elektronike për automjete; guarnicione metalike motori për automjete; motorë për 

varka; motorë elektrikë për varka; motorë me karburant varkash; gjeneratorë të energjisë 

elektrike që mund të përdoren edhe si motorë elektrikë për automjete.”   

9  Varka shpëtimi; busulla detare; matës të thellësisë detare; bova shpëtimi, kufizimi dhe 

sinjalizimi; xhaketa shpëtimi.”  

12  Automjete tokësore dhe detare dhe pjesë dhe aksesorë për to; pjesë strukturore dhe 

përbërës të grupit të fuqisë në natyrën e motorëve elektrikë për automjetet tokësore dhe 

detare; karroceri të mjeteve detare; mbulesa të përshtatura për mjete detare; interier lëkure 

me porosi për automjete; tapiceri për automjete; mjete elektrike tokësore dhe detare; pjesë 

të automjeteve elektrike, përkatësisht motorë; fshirëse xhami; mjete detare plotësisht 

elektrike me baterie me performancë të lartë; sedilje për automjete; motorë për automjete 

tokësore dhe detare; mbajtëse motori për automjete; stema për automjete; jastëkë për sedilje 

automjetesh; pasqyra për automjete; ganxha të projektuara posaçërisht për përdorim në 

automjete për të mbajtur aksesorë  automjetesh; xhamat e përparme të automjeteve; pajisje 

kundër vjedhjes për automjete; mbrojtëse të sediljeve të automjetit; pjesë riparimi 

strukturor për automjete tokësore dhe detare; karroceri të mjeteve tokësore dhe detare; 

gomina për fshirëse xhami të përparmë për automjete; dritare xhami për automjete; alarme 

kundër vjedhjeve për automjete; rripa sigurimi për përdorim në automjete; aksesorë 

automjetesh pas tregtimit, përkatësisht çanta, rrjeta dhe tabaka për organizimin e 

automjeteve të përshtatura posaçërisht për montim në automjete; rripa sigurie për sediljet e 

automjeteve; automjete elektrike, përkatësisht vetura, kamionë, varka; biçikleta; brava 

elektrike për mjete motorike; sisteme alarmi për automjete motorike; rimorkio për mjete 

detare  

16  Letër dhe karton; materiale të printuara; material për libërlidhje; fotografi; materiale 

shkrimi dhe zyre, përveç mobiljeve; ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; 

materiale vizatimi dhe materiale për artistë; penela; materiale udhëzuese dhe mësimore; 

fletë plastike, filma dhe qese për mbështjellje dhe paketim; lloje printeri, blloqe printimi; 

manuale të printuara në fushën e mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve; stilolapsa; 

letër; kancelari; vetngjitëse.” 
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18  Lëkurë dhe imitime lëkure; Lëkura dhe lëkura të përpunuara kafshësh; bagazhe dhe 

çanta transporti; çadra dhe çadra dielli; bastunë; kamxhik, parzmore dhe shalë; qafore, rripa 

dhe veshje për kafshë; çanta librash; çanta shkollore; baule dhe çanta udhëtimi; çadra; çanta 

udhëtimi; kuti tualeti që shiten bosh; çanta grimi që shiten bosh; çanta lëkure.”  

21  Enë dhe pajisje shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krehëra dhe sfungjerë; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin 

e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xham i papunuar ose gjysëm i përpunuar, përveç 

xhamit të ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe balte; gota dhe filxhanë; shishe, që shiten 

bosh; kuti për mbajtje ushqimin; xham i papërfunduar për xhama automjetesh; xham për 

drita sinjalizuese ose fenerë për automjete.  

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; artikuj prej cope për shtëpinë; perde prej tekstili 

ose plastike; Peshqir; peshqir plazhi; batanije; perde dritaresh.  

25  Veshje, veshje për këmbët, veshje për kokën; Artikuj veshjesh, përkatësisht, T-shirt, 

bluza, pulovra, pantallona të shkurtra, pantallona, këmisha, xhaketa, pallto, kapele, këpucë; 

veshje për kokën, përkatësisht, kapele sportive, kasketa, strehë dielli; kapele për bebet, 

foshnjat, të vegjlit dhe fëmijët; veshje trupore për foshnjat dhe fëmijët e vegjël; veshje për 

bebe.”  

35  Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;funksionimi i 

sistemeve të baterive elektrike të përbëra nga aparate të baterive elektrike të lidhura pa tel 

me softuer dhe firmuer të integruar të përditësuar nga distanca dhe softuer mbështetës për 

ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për të tjerët, për qëllime biznesi, dhe 

shërbime të këshillimit të biznesit lidhur me to;konçesione në fushën e automjeteve dhe 

automjeteve detare;dyqane me pakicë, pika shitjeje dhe dyqane të përkohëshme në fushën e 

automjeteve dhe mjeteve detare;shërbime konsulence afariste, përkatësisht ofrimi i ndihmës 

në zhvillimin e strategjive të biznesit;konsultime në fushën e efiçiencës së energjisë që ka të 

bëjë me energjinë diellore dhe të rinovueshme;ofrimi i shërbimeve këshilluese dhe 

konsulence për blerje për konsumatorët për blerjen e automjeteve dhe mjeteve detare;ofrimi 

i një shërbimi informacioni të numrave telefonike në internet që përmban informacion në 

lidhje me automjetet dhe stacionet e karikimit  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbetjeve dhe plehrave; pastrimi i ajrit dhe trajtimi i 

ujit; shërbime printimi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve; prodhimi i automjeteve me porosi; 

dhënia me qira e aparateve të baterive elektrike të lidhura pa tel me softuer dhe firmuer të 

integruar të përditësuar nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të 

ruajtur për stabilizimin dhe përmbushjen e kërkesave dhe qëllimeve të përdorimit të 

energjisë elektrike; finicioni me akrilik i automjeteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1861 

(220) 22/12/2021 

(731) PONTE LOUNGE  SH.P.K. 

Rr.” Tirana”, pn Prizren, KS 

(591) Ngjyrë e bardhë, zezë dhe kaftë e qeltë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat   

Rruga “Fehmi Agani” nr.79/8 Prishtinë 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

243 

 

 
 

     

 

(511) 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i 

përkohshëm,shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime bar, kafeterive, 

restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te ushqimit të 

shpejtë; shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një dritare, me 

një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi; shërbime snack-

bar; shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve dhe akomodimit 

si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese në fushat e sportit; 

shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, ushqimit ose 

pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit; shërbime të nxjerrjes ne vizita në 

supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh; sherbime hotelerie; shërbime mikëpritjeje; 

sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të përkohshme; 

marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe shtëpizave 

pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1864 

(220) 23/12/2021 

(300) 30 2021 111 815  06/07/2021  DE 

(731) Marc O'Polo License AG 

Hofgartenstraße 1 83071 Stephanskirchen 

, DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larjen e rrobave; preparate për 

pastrim, lustrim, si dhe preparate gërryese; sapune; parfumeri; vajra esenciale; preparate 

kozmetike dhe tualeti; pasta dentare; deodorantë; parfume; ujë të parfumuar; losione 

parfumi; losione tualeti; losion pas rruajtjes; shampo për flokë; kozmetikë; artikuj make-up; 

hije për sy; rimeli i syve-maskarë; make-up për sytë; buzëkuq; shkelqyes buzesh; balsam 

buzësh jo medicinal; lajner (kufizues) buzësh; make-up; pluhur për fytyrë; të kuq për faqe; 

make-up në kompakte pluhuri; preparate për pastrim kozmetik; preparate për heqjen e 

grimit; produkte kozmetike për kujdesin e lëkurës; kremra për lëkurën; kremra-losione për 

qëllime kozmetike; maska kozmetike; kremra për trupin; vaj për trupi; xhel për trup për 

qëllime kozmetike; preparate për pastrim për trupin dhe fytyrën; preparate për rruajtje; 

losione për kujdesin e rruajtjes; kremra pas rruajtjes; preparate për banjë jo mjekësore; 

kristale vaske; shkumë dushi; xhel për dush; vajra masazhi; llak për thonjtë; produkte për 

kujdesin e thonjve; krem kundër diellit; kremëra bllokuese kundër diellit; lustrim këpucësh  
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8  Vegla dore; pajisje për ushqim; piru dhe lugë; brisqe; pajisje tavoline për ushqim; sende 

të sheshta për ushqim; pajisje(server) për  sallata; pajisje dhe mjete për shërbim të ushqimit; 

thika; enë argjendi  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe 

instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, ruajtjen, rregullimin ose kontrollimin 

e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose 

imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; kasa; makina llogaritëse; pajisje për përpunimin e të dhënave; 

kompjuterë; fikese zjarri; syze; korniza syzesh, mbajtëse syzash; vendosje syzash; thjerrëza 

për syze; lente optike; syze dielli; syza sportive; syze mbrojtëse; aksesorë për syze; kuti 

syzash; kuti të përshtatura për syza; kuti lëkure dhe kuti mbajtëse për pajisjet e përpunimit 

të të dhënave, veçanërisht për telefonat celularë, laptopët/laptopët, smartfonët; dylbi.  

14  Metale të çmuara dhe legurat-lidhjet e tyre, dhe stolitë e punuara ose të mveshura me 

metale të çmuara; stoli; stolisje; gurë te çmuar; orët e dorës; instrumente horologjike; stoli 

kostumesh; byzylykë dhe orë të dores  

18  Lëkurë dhe lëkurë imituese; shtroja lekure; lëkura; bagazhe dhe çanta udhëtimi; 

ombrella; ombrella dielli; shkopa për hecje; kamxhik; parzmore; shala kuajsh; çanta; çanta 

dore; çanta udhëtimi; çanta shkollore; çanta krahu; çanta shpine; valixhe te zbrazura 

(boshe); çanta të vogla; kuletat; aktçanta; çanta për çelsa; kuti kozmetike; kuti kartelash;  

këllef lëkure; zinxhirës prej lëkure; çanta beli; çanta me rrip; dosje lëkure; aksesorë 

udhëtimi [galanteri lëkure], për aq sa përfshihen në këtë klasë.  

20  Mobilje; pasqyra; korniza fotografish; korniza; jastëkë; jastëkë dekorativë; jastëkë për 

fjetje; jastëkë për ulëse; varëse rrobash; mbajtëse gazetash; rafte rrobash [mobilje]; shporta 

[jo prej metali]; artikuj mobilimi dhe shtëpiake prej druri, tapa për shishe, kallami, shavari, 

shelnje, briri, kocka, fildishi, kocka e balenës, guaska e breshkës, qelibar, margaritar- 

punime te nenave  (parica- sedefi), mershaumi (material i butë i bardhë si argjilë i përbërë 

nga silikat i hidratuar i magnezit) dhe zëvendësuesit e tyre, ose prej plastikës; mbështetëse 

perdesh; mbështetëse perdesh jo prej tekstili; tapa për shishe jo prej metali.  

21  Enë dhe pajisje shtëpiake dhe kuzhine; krehër dhe shpuza; brusha (përveç për qëllime 

pikturimi); materiale për prodhimin e brushave; qelq i papërpunuar ose pjesërisht i 

përpunuara [përveç qelqit-xhamit të ndërtimit]; enë qelqi, porcelani dhe balte, të 

papërfshira në klasat e tjera; cachepots (enë si vazo për  dukje estetike si vazo për 

kultivimin e bimëve-luleve); vazo; vazo lulesh; konzerva; enë sapuni; kuti sapuni; pajisje  

tavoline për ushqim; pjata tavoline; sherbyes kafeje; shërbyes e çajit; enë për pije; tenxhere 

kafeje; enë çaji; syze; gota; enë e madhe për lëngje, me grykë të ngushtë (shishe e zgjatur) ; 

filgjana; enë e madhe për lëngje, me grykë të ngushtë (shishe e zgjatur); shishe për pije; enë 

gatimi; enë për fergim; enë pjekjeje; tenxhere; tepsi; shtresa- shtroje; ftohës për shishe; 

ftohës për verë; ftohës për shampanjë; tabaka te vogla; shporta  buke; gota për vezë; 

shandanët; mbajtëse qirinjsh; shpërndarës sapuni; spërkatës parfumi; shpërndarës parfumi; 

vazo; hapëse shishe; tapash; kova akulli; pajisje kripë dhe piper; mullinj për biber; unaza 

pecetash; mbajtëse pecetash; mbajtese thikash; mbajtëse për dritat për çaj; mbajtëse 

tenxheresh; doreza furre; shtroja për vendin; pjata; tasa; pjata sallate; kuti magazinimi; 

kontejnerë magazinimi; enë qelqi për mbajtjen e vajit ose uthullës për tavolina ushqimi; 

lugë gatimi; garuzhda ; lugë për perzierje; kova shampanje.  

24  Pëlhura të endura dhe artikuj tekstili që nuk përfshihen në klasat e tjera; mbulesa krevati 
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dhe tavoline; mushama krevati; çarçafë; çarçafa elestik te rrethuar me llastik; mbulesa 

krevati; mbulesa dysheku; çarçafë; peshqirme material frotiri; peshqir; peshqir banjoje; 

peshqir plazhi;  pëlhure e endur e butë, e bërë zakonisht prej leshi ose pambuku; batanije; 

mbulesa krevati; mveshje tavoline; mbulesa tavoline; peceta pëlhure; komplete tavoline; 

mbulesa dekorative per mesin e  tavolinave; shtresa rrethore per tavolina (vendosen nen enë 

per mbrojtje te  tavolines nga demtimet); pelhura për perdorime shtëpiake; mbulesa për 

jastëk; mbulesa dekorative për jastëk; këllëf jastëku; mbulesa të ulëse; mbulesa; jastek 

dekorativ për shtreter; perde; perde me shirita; perde me rrjetë; pëlhura tekstile; shami 

tekstili; jorganë [ shtrati]; mbulesa tavoline (produkt i shitur me metër); tekstile kuzhine; 

peshqir-lecka çaji; perde dushi prej materiali tekstili ose prej  plastike; mbështetëse 

perdesh; mbështetëse perdesh prej materiali tekstili.  

25  Veshje; mbathje; mbështjellëse koke; veshje të sipërme për meshkuj; veshje të sipërme 

për femra; veshje të sipërme për fëmijë; pantallona; xhinse; palltot; fustane; funde; 

kostume; kollare; rroba banjo; veshje nate; përparëse gatimi; të brendshme; të brendshme të 

poshtëme; veshje të brendshme; korsete; çorape; çorape; rripa; mbajtëse; shalle; kapele; 

shalle; dorashka; dorashka (veçanërisht ajo e ndërtuar nga lëkura e ngurtësuar ose pllaka 

metalike që mbronin dorën dhe kyçin e dorës); shirita koke; rroba banje; veshje për fëmijë 

dhe bebe; këpucë për burra dhe gra fjetje dhe të qytetit; këpucë për fëmijë; veshje, këpucë 

dhe kapelë për sporte, në veçanti për vrapim, stërvitje fitnesi, gjimnastikë, joga, golf, tenis, 

squash(sport me raketë dhe top që luhet nga dy lojtarë), badminton, sporte ujore, lundrim, 

surfing, lundrim me kano, zhytje, lundrim, skijim alpin, skijim me vrapim- për tejkalim, 

snowboard ( rreshqitje me drrasë) , futboll, basketboll, hendboll, volejboll, bejsboll, 

patinazh në akull, rrota skateboard (hudhje ne lartesi me drrasë me rrota), patinazh me 

rrota, hokej, hokej mbi akull, patinazh në akull, futboll, çiklizëm, sporte kuajsh; veshje 

trikosh; veshje për hecje –ngjitje ne lartesi, trekking, ngjitje dhe në natyrë; shëtitje, trekking 

(trekking, do të thotë të bësh një udhëtim të gjatë ose të vështirë, veçanërisht në këmbë), 

veshje për  ngjitje ne natyrë të hapur; ngjitje, dhe këpucë per udhëtim te gjatë  këmbë në 

natyrë., mbathje për ngjitje ne hapsirë  

27  Tepiha; tepihë dyshemeje; shtroja; linoleum; mbulesa të tjera dyshemeje; letër muri 

[përveç prej materiali tekstili]; qilima për vrapim; qilima; qilima për banjo; shtroja për 

banjë; letër-muri tekstili  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë ose shërbime të 

katalogut të porosive me postë, gjithashtu online, në secilën nga fushat e mëposhtme: 

veshje, artikuj veshjesh, aksesorë mode, rripa, këpucë, mbështjellëse për kokë, kozmetikë, 

produkte tualeti, produkte për kujdesin e bukurisë, parfumeri, vajra esencialë, syze , korniza 

syzesh, korniza për syze, syze dielli, aksesorë për syze dhe syze dielli, këllëf syzesh, lëkure 

dhe imitim lëkure dhe artikuj prej tyre, çanta, çanta dore, mbathje, bagazhe, çanta shpine, 

ombredha , ombredha dielli, çantat, kuletat, kutitë e çelësave, kozmetikë, kuti lëkure, ora 

dhe orëmatës, rripa orash, bizhuteri, stoli kostumesh, stoli, artikuj mobilimi dhe dekorimi, 

mobilje, pasqyra, korniza, korniza fotografish, jastëkë, jastëkë dekorativë, jastëkë, mbajtëse 

perdesh, mbeshtetese perdesh, tapa për shishe, pëlhura të endura dhe mallra tekstili, 

mbulesa krevati, çarçafë, çarçafë të montuar, peshqirë nga materiali i frotirit, peshqirë, 

mbulesa krevati, jorganë [rrogoza krevati], mbulesë e ngusht dekorative tavoline, mbulesa 

tavoline, komplete tavoline, shtroja tavoline, mbulesa tavoline (produkti i shitur me metër), 

peceta pëlhure, tekstile kuzhine, peshqirë-lecka çaji, tekstile shtëpie, perde dushi prej 

materiali tekstili ose  plastike, mbajtëse perdesh, mbajtëse perdesh prej materialesh tekstili, 
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takëm, takëme tavoline, complete enesh sallate, enë per perdorim shtepiak, pirunë, lugë, 

thika, sende argjendi, artikuj kuzhine dhe shtëpiake, krehër, shpuza, brusha [përveç për 

qëllime të pikturimit], qelq, porcelan, enë balte, sende tavoline, qilima, dyshekë, shtroja, 

shtroja banjosh, qilima banjosh, mbulesa dyshemeje, letër-muri, letër, kartuç, materiale të 

shtypura në fushën e modës, bukurisë, dizajnit grafik, performance artistike, shëndetit, 

shtëpisë dhe kopshtit, dizajn të brendshëm, arteve dhe zanate, natyrë, ekologji, fauna, florë, 

spiritualitet, fotografi, përveç fotografisë që lidhet me turizmin dhe natyrën, artikuj për 

libërlidhje, fotografi në lidhje me modën, bukurinë, dizajnin grafik, artet performuese, 

shëndetin, shtëpinë dhe kopshtin, dizajnin e brendshëm, artet dhe zanatet, spiritualitetin, 

përveç fotografisë që lidhet me turizmin dhe natyrën, artikuj per perdorime shtepiake, 

pajisje zyre [përveç mobiljeve], ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake, 

materiale artistësh, materiale vizatimi, brusha për ngjyrë, materiale edukative dhe mësimore 

në fushën e modës, bukurisë, dizajnit grafik, arteve skenike, shëndetit, shtëpisë dhe 

kopshtit, dizajni i brendshëm, arti dhe vepra artizanale, natyre, ekologjie, faune dhe flore, 

spiritualiteti, fotografi, përveç fotografisë në lidhje me turizmin dhe natyrën, folje plastike 

dhe qese për qëllime ambalazhimi dhe paketimi, lloje gazetash, blloqe te printimit, fije dhe 

penj për qëllime tekstili, dantella dhe qëndisje, shirita dhe lidhëse-gjilpera me kokë, kopsa-

pulla, gjymtyrë dhe sy artificial, gjilpëra, lule artificiale, aksesorë flokësh, flokë artificialë. 
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larjen e rrobave; preparate për 

pastrim, lustrim, si dhe preparate gërryese; sapune; parfumeri; vajra esenciale; preparate 

kozmetike dhe tualeti; pasta dentare; deodorantë; parfume; ujë të parfumuar; losione 

parfumi; losione tualeti; losion pas rruajtjes; shampo për flokë; kozmetikë; artikuj make-up; 

hije për sy; rimeli i syve-maskarë; make-up për sytë; buzëkuq; shkelqyes buzesh; balsam 

buzësh jo medicinal; lajner (kufizues) buzësh; make-up; pluhur për fytyrë; të kuq për faqe; 

make-up në kompakte pluhuri; preparate për pastrim kozmetik; preparate për heqjen e 

grimit; produkte kozmetike për kujdesin e lëkurës; kremra për lëkurën; kremra-losione për 

qëllime kozmetike; maska kozmetike; kremra për trupin; vaj për trupi; xhel për trup për 

qëllime kozmetike; preparate për pastrim për trupin dhe fytyrën; preparate për rruajtje; 

losione për kujdesin e rruajtjes; kremra pas rruajtjes; preparate për banjë jo mjekësore; 
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kristale vaske; shkumë dushi; xhel për dush; vajra masazhi; llak për thonjtë; produkte për 

kujdesin e thonjve; krem kundër diellit; kremëra bllokuese kundër diellit; lustrim këpucësh.  

8  Vegla dore; pajisje për ushqim; piru dhe lugë; brisqe; pajisje tavoline për ushqim; sende 

të sheshta për ushqim; pajisje(server) për  sallata; pajisje dhe mjete për shërbim të ushqimit; 

thika; enë argjendi.  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe 

instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, ruajtjen, rregullimin ose kontrollimin 

e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose 

imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; kasa; makina llogaritëse; pajisje për përpunimin e të dhënave; 

kompjuterë; fikese zjarri; syze; korniza syzesh, mbajtëse syzash; vendosje syzash; thjerrëza 

për syze; lente optike; syze dielli; syza sportive; syze mbrojtëse; aksesorë për syze; kuti 

syzash; kuti të përshtatura për syza; kuti lëkure dhe kuti mbajtëse për pajisjet e përpunimit 

të të dhënave, veçanërisht për telefonat celularë, laptopët/laptopët, smartfonët; dylbi.  

14  Metale të çmuara dhe legurat-lidhjet e tyre, dhe stolitë e punuara ose të mveshura me 

metale të çmuara; stoli; stolisje; gurë te çmuar; orët e dorës; instrumente horologjike; stoli 

kostumesh; byzylykë dhe orë të dores.  

18  Lëkurë dhe lëkurë imituese; shtroja lekure; lëkura; bagazhe dhe çanta udhëtimi; 

ombrella; ombrella dielli; shkopa për hecje; kamxhik; parzmore; shala kuajsh; çanta; çanta 

dore; çanta udhëtimi; çanta shkollore; çanta krahu; çanta shpine; valixhe te zbrazura 

(boshe); çanta të vogla; kuletat; aktçanta; çanta për çelsa; kuti kozmetike; kuti kartelash;  

këllef lëkure; zinxhirës prej lëkure; çanta beli; çanta me rrip; dosje lëkure; aksesorë 

udhëtimi [galanteri lëkure], për aq sa përfshihen në këtë klasë.  

20  Mobilje; pasqyra; korniza fotografish; korniza; jastëkë; jastëkë dekorativë; jastëkë për 

fjetje; jastëkë për ulëse; varëse rrobash; mbajtëse gazetash; rafte rrobash [mobilje]; shporta 

[jo prej metali]; artikuj mobilimi dhe shtëpiake prej druri, tapa për shishe, kallami, shavari, 

shelnje, briri, kocka, fildishi, kocka e balenës, guaska e breshkës, qelibar, margaritar- 

punime te nenave  (parica- sedefi), mershaumi (material i butë i bardhë si argjilë i përbërë 

nga silikat i hidratuar i magnezit) dhe zëvendësuesit e tyre, ose prej plastikës; mbështetëse 

perdesh; mbështetëse perdesh jo prej tekstili; tapa për shishe jo prej metali.  

21  Enë dhe pajisje shtëpiake dhe kuzhine; krehër dhe shpuza; brusha (përveç për qëllime 

pikturimi); materiale për prodhimin e brushave; qelq i papërpunuar ose pjesërisht i 

përpunuara [përveç qelqit-xhamit të ndërtimit]; enë qelqi, porcelani dhe balte, të 

papërfshira në klasat e tjera; cachepots (enë si vazo për  dukje estetike si vazo për 

kultivimin e bimëve-luleve); vazo; vazo lulesh; konzerva; enë sapuni; kuti sapuni; pajisje  

tavoline për ushqim; pjata tavoline; sherbyes kafeje; shërbyes e çajit; enë për pije; tenxhere 

kafeje; enë çaji; syze; gota; enë e madhe për lëngje, me grykë të ngushtë (shishe e zgjatur) ; 

filgjana; enë e madhe për lëngje, me grykë të ngushtë (shishe e zgjatur); shishe për pije; enë 

gatimi; enë për fergim; enë pjekjeje; tenxhere; tepsi; shtresa- shtroje; ftohës për shishe; 

ftohës për verë; ftohës për shampanjë; tabaka te vogla; shporta  buke; gota për vezë; 

shandanët; mbajtëse qirinjsh; shpërndarës sapuni; spërkatës parfumi; shpërndarës parfumi; 

vazo; hapëse shishe; tapash; kova akulli; pajisje kripë dhe piper; mullinj për biber; unaza 

pecetash; mbajtëse pecetash; mbajtese thikash; mbajtëse për dritat për çaj; mbajtëse 

tenxheresh; doreza furre; shtroja për vendin; pjata; tasa; pjata sallate; kuti magazinimi; 

kontejnerë magazinimi; enë qelqi për mbajtjen e vajit ose uthullës për tavolina ushqimi; 
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lugë gatimi; garuzhda ; lugë për perzierje; kova shampanje.  

24  : Pëlhura të endura dhe artikuj tekstili që nuk përfshihen në klasat e tjera; mbulesa 

krevati dhe tavoline; mushama krevati; çarçafë; çarçafa elestik te rrethuar me llastik; 

mbulesa krevati; mbulesa dysheku; çarçafë; peshqirme material frotiri; peshqir; peshqir 

banjoje; peshqir plazhi;  pëlhure e endur e butë, e bërë zakonisht prej leshi ose pambuku; 

batanije; mbulesa krevati; mveshje tavoline; mbulesa tavoline; peceta pëlhure; komplete 

tavoline; mbulesa dekorative per mesin e  tavolinave; shtresa rrethore per tavolina 

(vendosen nen enë per mbrojtje te  tavolines nga demtimet); pelhura për perdorime 

shtëpiake; mbulesa për jastëk; mbulesa dekorative për jastëk; këllëf jastëku; mbulesa të 

ulëse; mbulesa; jastek dekorativ për shtreter; perde; perde me shirita; perde me rrjetë; 

pëlhura tekstile; shami tekstili; jorganë [ shtrati]; mbulesa tavoline (produkt i shitur me 

metër); tekstile kuzhine; peshqir-lecka çaji; perde dushi prej materiali tekstili ose prej  

plastike; mbështetëse perdesh; mbështetëse perdesh prej materiali tekstili.  

25  Veshje; mbathje; mbështjellëse koke; veshje të sipërme për meshkuj; veshje të sipërme 

për femra; veshje të sipërme për fëmijë; pantallona; xhinse; palltot; fustane; funde; 

kostume; kollare; rroba banjo; veshje nate; përparëse gatimi; të brendshme; të brendshme të 

poshtëme; veshje të brendshme; korsete; çorape; çorape; rripa; mbajtëse; shalle; kapele; 

shalle; dorashka; dorashka (veçanërisht ajo e ndërtuar nga lëkura e ngurtësuar ose pllaka 

metalike që mbronin dorën dhe kyçin e dorës); shirita koke; rroba banje; veshje për fëmijë 

dhe bebe; këpucë për burra dhe gra fjetje dhe të qytetit; këpucë për fëmijë; veshje, këpucë 

dhe kapelë për sporte, në veçanti për vrapim, stërvitje fitnesi, gjimnastikë, joga, golf, tenis, 

squash(sport me raketë dhe top që luhet nga dy lojtarë), badminton, sporte ujore, lundrim, 

surfing, lundrim me kano, zhytje, lundrim, skijim alpin, skijim me vrapim- për tejkalim, 

snowboard ( rreshqitje me drrasë) , futboll, basketboll, hendboll, volejboll, bejsboll, 

patinazh në akull, rrota skateboard (hudhje ne lartesi me drrasë me rrota), patinazh me 

rrota, hokej, hokej mbi akull, patinazh në akull, futboll, çiklizëm, sporte kuajsh; veshje 

trikosh; veshje për hecje –ngjitje ne lartesi, trekking, ngjitje dhe në natyrë; shëtitje, trekking 

(trekking, do të thotë të bësh një udhëtim të gjatë ose të vështirë, veçanërisht në këmbë), 

veshje për  ngjitje ne natyrë të hapur; ngjitje, dhe këpucë per udhëtim te gjatë  këmbë në 

natyrë., mbathje për ngjitje ne hapsirë.  

27  Tepiha; tepihë dyshemeje; shtroja; linoleum; mbulesa të tjera dyshemeje; letër muri 

[përveç prej materiali tekstili]; qilima për vrapim; qilima; qilima për banjo; shtroja për 

banjë; letër-muri tekstili.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë ose shërbime të 

katalogut të porosive me postë, gjithashtu online, në secilën nga fushat e mëposhtme: 

veshje, artikuj veshjesh, aksesorë mode, rripa, këpucë, mbështjellëse për kokë, kozmetikë, 

produkte tualeti, produkte për kujdesin e bukurisë, parfumeri, vajra esencialë, syze , korniza 

syzesh, korniza për syze, syze dielli, aksesorë për syze dhe syze dielli, këllëf syzesh, lëkure 

dhe imitim lëkure dhe artikuj prej tyre, çanta, çanta dore, mbathje, bagazhe, çanta shpine, 

ombredha , ombredha dielli, çantat, kuletat, kutitë e çelësave, kozmetikë, kuti lëkure, ora 

dhe orëmatës, rripa orash, bizhuteri, stoli kostumesh, stoli, artikuj mobilimi dhe dekorimi, 

mobilje, pasqyra, korniza, korniza fotografish, jastëkë, jastëkë dekorativë, jastëkë, mbajtëse 

perdesh, mbeshtetese perdesh, tapa për shishe, pëlhura të endura dhe mallra tekstili, 

mbulesa krevati, çarçafë, çarçafë të montuar, peshqirë nga materiali i frotirit, peshqirë, 

mbulesa krevati, jorganë [rrogoza krevati], mbulesë e ngusht dekorative tavoline, mbulesa 

tavoline, komplete tavoline, shtroja tavoline, mbulesa tavoline (produkti i shitur me metër), 
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peceta pëlhure, tekstile kuzhine, peshqirë-lecka çaji, tekstile shtëpie, perde dushi prej 

materiali tekstili ose  plastike, mbajtëse perdesh, mbajtëse perdesh prej materialesh tekstili, 

takëm, takëme tavoline, complete enesh sallate, enë per perdorim shtepiak, pirunë, lugë, 

thika, sende argjendi, artikuj kuzhine dhe shtëpiake, krehër, shpuza, brusha [përveç për 

qëllime të pikturimit], qelq, porcelan, enë balte, sende tavoline, qilima, dyshekë, shtroja, 

shtroja banjosh, qilima banjosh, mbulesa dyshemeje, letër-muri, letër, kartuç, materiale të 

shtypura në fushën e modës, bukurisë, dizajnit grafik, performance artistike, shëndetit, 

shtëpisë dhe kopshtit, dizajn të brendshëm, arteve dhe zanate, natyrë, ekologji, fauna, florë, 

spiritualitet, fotografi, përveç fotografisë që lidhet me turizmin dhe natyrën, artikuj për 

libërlidhje, fotografi në lidhje me modën, bukurinë, dizajnin grafik, artet performuese, 

shëndetin, shtëpinë dhe kopshtin, dizajnin e brendshëm, artet dhe zanatet, spiritualitetin, 

përveç fotografisë që lidhet me turizmin dhe natyrën, artikuj per perdorime shtepiake, 

pajisje zyre [përveç mobiljeve], ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake, 

materiale artistësh, materiale vizatimi, brusha për ngjyrë, materiale edukative dhe mësimore 

në fushën e modës, bukurisë, dizajnit grafik, arteve skenike, shëndetit, shtëpisë dhe 

kopshtit, dizajni i brendshëm, arti dhe vepra artizanale, natyre, ekologjie, faune dhe flore, 

spiritualiteti, fotografi, përveç fotografisë në lidhje me turizmin dhe natyrën, folje plastike 

dhe qese për qëllime ambalazhimi dhe paketimi, lloje gazetash, blloqe te printimit, fije dhe 

penj për qëllime tekstili, dantella dhe qëndisje, shirita dhe lidhëse-gjilpera me kokë, kopsa-

pulla, gjymtyrë dhe sy artificial, gjilpëra, lule artificiale, aksesorë flokësh, flokë artificialë. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1866 

(220) 23/12/2021 

(731) LACOSTE 31-37, boulevard de 

Montmorency 75016 Paris, France, FR 

(591)   E gjelbër, e zezë, e kuqe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Losion trupi; sapunë;  pastë ose pluhur për pastrimin e dhëmbëve; vajra esenciale; 

parfume; produkte rroje; produkte për heqjen e grimit ( make-up-it); kozmetikë; kremra pas 

rroje; eksfoliantë; konservues  lëkure (lustrues); buzëkuq; shapo; xhel për dush; maska 

bukurie; krem për lëkurë; depilatorë; krem për mbrojtje nga rrezet e diellit; hidratues pas 

rrezitjes nga dielli; deodorantë; losion për flokë  

18  Valixhe; lëkurë dhe imitime lëkure; parzmore; shale (saddlery); çanta plazhi; komplete 

tualeti (te zbrazura); çanta shpine; valixhe [bagazh]; çanta dore; shkopinj ecjeje; mbajtës të 

kartave; çanta krahu; kamxhik; çadra; çanta sportive; çanta palestre; lëkurat e kafshëve; 

çanta dore; bagazhe; kuletat; çadra për mbrojtje nga rrezet e  diellit; çanta këpucësh për 

udhëtime; çanta dore te vogla; çanta monedhe (jo prej metali të çmuar); çanta me rrip; çanta 

me kapje dore  

25  Fustane; veshje për mbrojtje nga shiu; rripa [veshje]; veshje [të brendshme]; kapele; 
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shalle; pulovër; pantallona të shkurtra boksiere; këmisha; këmisha me mëngë të shkurta; 

xhaketa; këmisha me jaka me mëngë të shkurtra; fanella sportive; sutjena; funde; çorape; 

mbathje sportive; këpucë ose sandale esparto; mbathje banjë; bluza; bluza polo; kardiganë 

(veshje në formë manteli) ; këpucë; çorape; jelekë; xhaketa referimi; çizme; pallto; 

kostume; breza për veshje; pantallona të shkurtra bermude; kostume uniforme; pallto; 

kravata; brekë të shkurtra; kapele; pizhame; këpucë sportive; xhaketa; kostume banje; 

chasubles (veshje e jashtme pa mëngë për përdorime ne ceremoni fetare) ; sandale; kapele 

(kapotë); Pantallona dhe pantallona të shkurtra sportive; setër; shollë këpucësh; sandale për 

banjë; xhaketë dimri me kapelë; xhinse; triko; pantallona; pantofla; këmisha sportive; rroba 

banjë; dorashka [veshje]; brekë; Pantallona të shkurtra; mbathje plazhi; veshje të sipërme 

[veshje]; pulovra pa mëngë; veshje e gjerë në formë të palltos.  

26  Qëndisjet zbukuruese me kërrabëza; shirita zbukurues; butona; unazat e pullave; 

gërsheta; qëndisje; dantella; gjilpëra; thumba.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1868 

(220) 23/12/2021 

(731) Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, 

Slovenia, SI 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)  Laško 

 

 
     

 

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

pak kalori dhe me pak alkool;pijet nga hopi;përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, 

pijeve me ekstrakte të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara;shandy;përzierjet e birrave 

dhe pijeve pa alkool;ujë mineral;ujë i pijes;ujërat e tryezës;uji i  gazuar;ujërat e burimit;ujë 

i gazuar;limonadat;pijet e aromatizuara me bazë uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e 

frutave;pijet joalkoolike me lëng frutash;pijet dhe lëngjet e frutave;nektarët;pijet jo 

alkoolike;shurupet dhe përgatitjet  tjera për përgatitjen e pijeve;pijet me fruta dhe/ose lëngje 

me fruta me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e qumështi;pijet dhe lëngjet e 

perimeve;pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pije me perime;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 të frutave, shurupeve dhe  preparateve tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujërave për pije, ujërave me  aditivë (pijet jo alkoolike); reklamimi; 

marketingu, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet 

e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitje me ankand; reklamimi me 

postë të drejtpërdrejtë; publikimi i teksteve te publicitetit; 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; 

shërbimet e publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me 

publikun; hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe 

videove të mediave të regjistruara për qëllime komerciale dhe jo komericiale; përgatitja, 

mbajtja, dhe aranzhimi i konsultave biznesore, panaireve, shfaqjeve, ekspozitave dhe 

ngjarjeve tjera për qëllime komerciale dhe reklamimi.  
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39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja e pijeve, në veçanti e birrave, përzierjeve të birrës, 

birrave të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujë mineral, ujë të pijes, ujë të tryezës, ujë të 

gazuar, lëngjeve, përzierjeve të lëngjeve me birrë, pijeve alkoolike; karrocim: aranzhim 

transporti; transport me autobus; transport me veturë; shpërndarja e mallrave, shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e mesazhit; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve; qiradhënie  

e automjeteve, shërbime kurieri; transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e 

depove; shpërndarja e gazetave; broker i transportit; transport i udhëtarëve; ruajtje e 

mallrave; magazinimi, shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje 

(bartje); transport ajror; transport hekurudhor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1869 

(220) 24/12/2021 

(731) Papirun Sh.P.K. Johan V. Hahn, Nr. 

14 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) e verdhë (mandarinë), portokalli, e 

bardhë dhe e zezë 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Sanduiçe  

32  Pije jo alkoholike, birra.  

43  Furnizimi me ushqim me porosi; aktivitete shërbyese të pijeve; shërbime restorantesh 

dhe kafaterishë; aktivitete shërbyese lëvizëse të ushqimit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1875 

(220) 24/12/2021 

(731) SPANISH ORIGINAL BRANDS S.L  

Diego de Leon 16 Planta 2-2 A, 28006 

Madrid / SPAIN, ES 

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

Rr."Ndue Përlleshi " -Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë  
 

(540)   
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(511) 18  Lekure dhe imitime lekure, mallra te bëra nga këto materiale te përfshira ne klasa 

te tjera lëkurat e kafshëve lëkurat te kafshëve te cilat perdoren si tepih; arka dhe çanta 

udhëtimi cadra ombrella dhe shkopinj ecjeje, kamxhik prazmore dhe shale.  

25  Rroba te bëra per veshje te brendshme dhe veshjeve te sipërme kepuce kapela  

35  Sherbime mbështetëse ne funksionimin dhe/ose drejtimin e kompanive tregtare ose 

industriale ; administrim komercial; funksionet e zyres sherbimet import/eksportit; shitje 

me pakice me shumice ose permes rrjeteve globale kompjuterike, sherbime ekskluzive te 

shitjeve dhe perfaqesime tregtare mbeshtjeje per sherbimet e transmetimit te ekskluzivitetit 

per funksionimin  dhe drejtimin e nje kompanie tregtare; transmetime reklamash ,reklama 

televizive sherbime te promovimit te shitjeve per palet e treta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1876 

(220) 24/12/2021 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 

Eskisehir, TR 

(591) Kuqe, zezë dhe bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota; çokollata; pasta; grimtësira; biskota të sheshta, të freskëta, shumë të 

holla, të cilat përdoren kryesisht për dekorim akulloresh; ëmbëlsira; tarta (tortë e pjekur, që 

përbëhet nga një mbushje, me bazë pastiçerie, në majë e hapur dhe e mbuluar me pastë); 

ëmbëlsirat, përkatësisht, ëmbëlsirat e furrës, ëmbëlsirat me bazë miell dhe çokollatë; bukë; 

kokrra të fryra; drithëra; tërshërë; drithëra të cilat konsumohen për mëngjes; akullore; 

akulloret e ngrënshme. 

  

 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

253 

 

(210) KS/M/ 2021/1877 

(220) 24/12/2021 

(300) 302021000135641  26/07/2021  IT 

(731) Gruppo Piazzetta S.p.A. 

Via Montello 22 31011 Asolo (TV), IT 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PIAZZETTA 

 

 
     

 

(511) 6  Oxhaqe prej metali  

11   Gama elektrike;shporet me gaz;shporet me vaj;shporet me qymyr;shporet me 

vajguri;shporet me djegje druri;shporet për ngrohje;ngrohës për banjo;ngrohës të ajrit;furrat 

për ngrohjen e ajrit;furra elektrike;të zjarrit;fryrëse për oxhak;furra;shporet me gaz;unaza 

gatimi;barbekju (roshtil);aparate për ndriçim, ngrohëse, gjenerues avulli, gatimi, ftohjeje, 

tharjeje, ventilimi, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

19  Oxhaqe, jo prej metali; mantelet e zjarrit, jo prej metali; enë për oxhak, jo prej metali; 

kapakë oxhaku, jo prej metali  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1878 

(220) 24/12/2021 

(731) RHG SHPK Rruga Pjeter Bogdani, 

Godine 1 kateshe, Zk. 8270, Nr. pasurie 

3/52, Tirane – Shqiperi, AL 

(591) Kafe; e bardhë. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime restoranti; strehim i përkohshëm; kafene; ushqime dhe pije për 

katering; shërbime restoranti me vete-shërbim; shërbime të kafeterisë; shërbime të 

ushqimeve të lehta dhe të shpejta (Snack-bar); shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe 

pijeve; sigurimi i ambienteve të kampit; shërbime hoteliere; shërbimet e motelit; rezervime 

të përkohshme të akomodimit; shërbime kampi pushimesh [strehimi]. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1886 

(220) 28/12/2021 

(731) Virtus Invesco Partners L.L.C 

Rr. Ukshin Hoti, Hyrja Nr.21 / Kati II - zyra 

Jug Perendim - Lagja Pejton 10000 

Prishtine, KS 

(591) Ngjyra e gjelbert e hapur e gjelbert e 

mbyllur dhe ngjyra e zeze 

(540)   
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(740)  Mehmet Berisha, Drejtor Ligjor 

 
 

(511) 36  Ceshtjet Financiare, Ceshtjet Monetare, Ceshtjet patundshmerise  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1887 

(220) 28/12/2021 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde, Eskisehir, TR 

(591) Vjollcë, kuqe, zezë dhe bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota; çokollata; pasta; grimtësira; biskota të sheshta, të freskëta, shumë të 

holla, të cilat përdoren kryesisht për dekorim akulloresh; ëmbëlsira; tarta (tortë e pjekur, që 

përbëhet nga një mbushje, me bazë pastiçerie, në majë e hapur dhe e mbuluar me pastë); 

ëmbëlsirat, përkatësisht, ëmbëlsirat e furrës, ëmbëlsirat me bazë miell dhe çokollatë; bukë; 

kokrra të fryra; drithëra; tërshërë; drithëra të cilat konsumohen për mëngjes; akullore; 

akulloret e ngrënshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1888 

(220) 28/12/2021 

(731) Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) 

: Rr., Gazmend Zajmi, Nr.6 Prishtinë, KS 

(740)  Qendresa Ibrahimi Oda e Afarizmit të 

Kosovës (OAK) Rr. Gazmend Zajmi, nr. 6, 

Bregu i Diellit, Prishtinë 

 

 
 

(540)  TOP 100 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione per zyre  

41  Arsimim, ofrim trajnimesh; argetim;aktivitete sportive dhe kulturore  

45  Sherbime ligjore, sherbime te sigurise per mbrojtjen e prones dhe individeve; sherbimet 

personale dhe sociale per plotesimin e nevojave te individeve  
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(210) KS/M/ 2021/1889 

(220) 28/12/2021 

(300) 018504343  01/07/2021  EU 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO. 

LTD 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi- do, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005) - 

Z.J."EAMA"  Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  Watch Face Studio 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer per perdorim ne oret e mencura ne vecanti softuer per dizajnimin/ 

prodhimin e fytyres se ores, softuer per operim ne kompjuter programe per operim ne 

kompjuter softuer per nderfaqen grafike te perdoruesit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1890 

(220) 28/12/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  KASARIO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; farmaceutikë për trajtimin e disfunksionit erektil; 

preparate farmaceutike për përdorim në urologji; preparate farmaceutike për trajtimin e 

hipertensionit pulmonar. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1891 

(220) 28/12/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 
 

(540)  PreDaddy Duo 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; 

suplemente ushqimore dietike; preparate vitaminash; suplemente ushqimore; suplemente 

me vitamina dhe minerale; multivitamina; preparate me vitamina dhe minerale; suplemente 

ushqimore me vitamina dhe minerale. 
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(210) KS/M/ 2021/1892 

(220) 29/12/2021 

(300) 40-2021-0154021  26/07/2021  KR 

(731) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  EYDENZELT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate oftalmike; preparatet farmaceutike për trajtimin të angiogjenezës.    

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1893 

(220) 29/12/2021 

(300) 40-2021-0186465  08/09/2021  KR 

(731) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Skydelt  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate oftalmike; preparatet farmaceutike për trajtimin të angiogjenezës.    

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1894 

(220) 29/12/2021 

(731) FAN- PRAPASHTICA SH.P.K. 

Prapashticë/Prishtinë, KS 

(591) - E Gjelbërt e Mbyllut 

- E Gjelbërt e Qelur 

- E Verdhë 

- E Portokallët e Qelur 

- E Kuqe e mbyllur 

- E Kuqe e Qelur 

- E Kaltërt 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 
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maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.  

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1895 

(220) 29/12/2021 

(731) BEGU SH.P.K. Ilir konushevci nr 

153,10000 Prishtinë,KS 

(591)   E kuqe, e bardhë 

(740)  AVNI  BEGOLLI Hazir Shala nr 60, 

10000 Prishtinë,KS 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë.  

7  Filtrat si pjesë e makinave ose motorëve; filtra të vajit, ajrit dhe karburantit  

39  Shërbime transporti, paketim dhe magazinim të mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1896 

(220) 29/12/2021 

(731) BEGU SH.P.K. Ilir konushevci nr 

153,10000 Prishtinë, KS 

(740)  AVNI  BEGOLLI Hazir Shala nr 60 

10000 Prishtinë,KS 

 
 

(540)  Frad 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë.  

7  Filtrat si pjesë e makinave ose motorëve; filtra të vajit, ajrit dhe karburantit  

39  Shërbime transporti, paketim dhe magazinim të mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1898 

(220) 30/12/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(591) E gjelbër, ari, e kuqe dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike dhe energjike, pije sportive 

me përmbajtje proteinash.  

35  Shërbimet promovimit dhe vendosjes se mallrave per shitje me shumicë dhe pakicë 

pranë dhe në dispozicion të konsumatorit të ujërave minerale dhe të gazuar dhe pijeve të 

tjera jo alkoolike, pijeve dhe lëngjeve të frutave, shurupeve dhe preparateve të tjera për 

prodhimin e pijeve, ujit të pijshëm, ujit me aditivë (pije joalkoolike); reklamimi; shërbimet 

e marketingut, reklamat e biznesit; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1899 

(220) 30/12/2021 

(731) Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   
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(210) KS/M/ 2021/1900 

(220) 30/12/2021 

(300) 083739  08/07/2021  JM 

(731) Meta Platforms, Inc. 

1601 Willow Road, Menlo Park, California  

94025, United States of America, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  META 

 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer i shkarkueshëm në trajten e një aplikacioni celular; Pajisje kompjuterike; 

Softuer i shkarkueshëm për rrjetet sociale, krijimin dhe ndërveprimin me komunitetet 

online; Softuer i shkarkueshëm për krijimin, menaxhimin dhe aksesin në grupe brenda 

komuniteteve virtuale; Mjete per zhvillimin e softuerit; Softuer i shkarkueshëm për të 

mundësuar zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerëve 

celularë për pajisjet portative të komunikimit elektronik, konkretisht, telefonat celularë, 

telefonat inteligjentë, kompjuterët e dorës dhe tabletët kompjuterikë; Softuer i 

shkarkueshëm për përdorim si ndërfaqe programimi aplikacioni (API); Softuer i 

shkarkueshëm për organizimin e ngjarjeve, kërkimin e ngjarjeve, kalendarimin dhe 

menaxhimin e ngjarjeve; Softuer i shkarkueshëm për krijimin, redaktimin, ngarkimin, 

shkarkimin, aksesin, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, 

lidhjen, shënimin, shprehjen e ndjenjave, komentimin, ndërveprimin me, futjen dhe ndarjen 

ose ofrimin e mediave elektronike, imazheve, video, audio, përmbajtje audio-vizuale, të 

dhëna dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjes dhe te botuesve të përmbajtjes, dhe 

për abonimin në përmbajtje; Softuer i shkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e 

profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Pajisjet interaktive të fotografive 

dhe videove, përkatësisht kioska për kapjen, ngarkimin, redaktimin, printimin dhe ndarjen e 

imazheve dhe videove dixhitale; Softuer i shkarkueshëm për transmetimin e përmbajtjes 

argëtuese multimediale, përmbajtjes audio-vizuale, përmbajtjes video dhe tekstit dhe të 

dhënave përkatëse; Softuer i shkarkueshëm për të mundësuar transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve dhe të dhënave audio, audio vizuale dhe video; Softuer i shkarkueshëm për 

modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjeve audio, video dhe audio-vizuale; 

Softuer i shkarkueshëm për përdorim në marrjen dhe modifikimin e fotografive dhe 

regjistrimin dhe redaktimin e videove; Softuer i shkarkueshëm për përpunimin e imazheve, 

grafikave, audios, videove dhe tekstit; Softuer i shkarkueshëm për mbledhjen, menaxhimin, 

organizimin, sinkronizimin dhe ruajtjen e të dhënave dhe informacionit; Softuer i 

shkarkueshëm i tregtisë elektronike për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi 

elektronike nëpërmjet një kompjuteri global dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer i 

shkarkueshëm dhe softuer i aplikacioneve celulare që ofrojnë një treg virtual; Softuer i 

shkarkueshëm për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, sinjalizimeve, 

njoftimeve dhe kujtesave; Softuer i shkarkueshëm për ndarjen e skedarëve; Softuer i 

shkarkueshëm i mesazheve; Softuer kompjuterik për motorët e kërkimit; Softuer i 

shkarkueshëm për përdorim në krijimin, menaxhimin, matjen dhe shpërndarjen e reklamave 

të të tjerëve; Server reklamimi, domethënë, një server kompjuteri për ruajtjen e reklamave 
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dhe dërgimin e reklamave në faqet e internetit; Softuer i shkarkueshëm për krijimin, 

ndarjen, shpërndarjen dhe postimin e reklamave; Softuer i shkarkueshëm për reklamim të 

bazuar në gjeo-lokacion dhe promovim të produkteve dhe shërbimeve; Softuer i 

shkarkueshëm që u mundëson individëve, grupeve, kompanive dhe markave të krijojnë dhe 

mbajnë një prani në internet dhe të ndërveprojnë me komunitetet online për qëllime 

marketingu; Softuer i shkarkueshëm i realitetit virtual; Softuer i shkarkueshëm i realitetit të 

shtuar; Softuer i shkarkueshëm i realitet të përzier; Softuer i realitetit virtual për argëtim 

interaktiv dhe lojëra të realitetit virtual; Softuer i realitetit të shtuar për argëtim interaktiv 

dhe lojëra me realitet të shtuar; Softuer i shkarkueshëm për integrimin e të dhënave 

elektronike me mjediset e botës reale për qëllime argëtimi, edukimi, lojërash, komunikimi 

dhe rrjetesh sociale; Softuer i shkarkueshëm për përdorim për të mundësuar kompjuterët, 

konzolat e lojërave video, konzolat manual te lojërave me video, kompjuterët tabletë, 

pajisjet celulare dhe telefonat celularë për të ofruar përvoja virtuale dhe realitet të shtuar; 

Softuer i shkarkueshëm për funksionimin, konfigurimin dhe menaxhimin e kufjeve dhe 

kontrollorëve të realitetit virtual; Softuer i shkarkueshëm për njohjen e gjesteve, gjurmimin 

e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; Softuer, firmware dhe 

harduer për përdorim në gjurmimin dhe njohjen vizuale, zanore, audio, lëvizjeje, sysh dhe 

gjestesh; Softuer i shkarkueshëm për lundrimin në një realitet virtual dhe mjedise të 

realitetit të shtuar; Softuer i shkarkueshëm për t'u mundësuar përdoruesve të përjetojnë 

realitetin virtual dhe vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen ne realitetin e shtuar; Softuer i 

shkarkueshëm për regjistrimin, ruajtjen, transmetimin, marrjen, shfaqjen dhe analizimin e të 

dhënave nga pajisje kompjuterike qe mbahen ne trup; Softuer i shkarkueshëm për përdorim 

në krijimin dhe dizajnimin e softuerit të realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; Ndërfaqja e 

programimit të aplikacionit (API) për softuerin kompjuterik për zhvillimin e përvojave të 

realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; Pajisje kompjuterike të lojës së realitetit virtual; 

Pajisje kompjuterike të lojërave të realitetit të shtuar; Pajisje kompjuterike të lojërave të 

realitetit të përzier; Pajisje kompjuterike të realitetit virtual; Pajisje kompjuterike me realitet 

të shtuar; Sensorët e gjurmimit të lëvizjes për realitetin virtual dhe teknologjinë e realitetit 

të shtuar; Pajisjet e realitetit virtual, përkatësisht kufjet, syzet dhe kontrollorët për t'u 

angazhuar në përvojat e realitetit virtual dhe për të luajtur lojëra të realitetit virtual; Pajisjet 

e realitetit të shtuar, përkatësisht kufjet, syzet dhe kontrollorët për t'u përfshirë në përvojat e 

realitetit të shtuar dhe për të luajtur lojëra të realitetit të shtuar; Pajisjet kompjuterike që 

mbahen ne trup qe përbëhen kryesisht nga softuer dhe ekrane për paraqitje për lidhje me 

kompjuterët, kompjuterët tabletë, pajisjet e lëvizshme dhe telefonat celularë për të 

mundësuar realitetin virtual dhe përvojat botërore të realitetit të shtuar; Hardware dhe 

softuer për funksionimin e pajisjeve me sensorë; Pajisjet me sensorë elektronikë, kamera, 

projektorë dhe mikrofona për zbulimin, kapjen dhe njohjen e gjesteve, fytyrës dhe zërit; 

Hardware dhe softuer për zbulimin e objekteve, gjestet e përdoruesit dhe komandat; Softuer 

të shkarkimit të lojërave elektronike në trajten e lojërave video, lojërave kompjuterike, 

lojërave multimediale interaktive dhe lojërave të realitetit virtual, të shtuar dhe të përzier; 

Softuer kompjuterik për kontrollin e funksionimit të pajisjeve audio dhe video; Softuer për 

shfaqjen e videove; Softuer i shkarkueshëm për aksesin dhe shikimin e tekstit, imazheve 

dhe të dhënave elektronike në lidhje me konferencat në fushën e zhvillimit të softuerit; 

Softuer i shkarkueshëm për konvertimin e gjuhës natyrore në komanda të ekzekutueshme 

nga makinerite; Softuer i shkarkueshëm për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit 

midis njerëzve dhe platformave të AI (inteligjencës artificiale); Ndërfaqja e programimit të 
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aplikacionit (API) për përdorim në zhvillimin e platformave të AI (inteligjencës artificiale), 

domethënë, bot, agjentë virtualë dhe asistentë virtualë; Softuer i shkarkueshëm, domethënë, 

një ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e ndërveprimit midis njerëzve dhe makinerive; 

Softuer i inteligjencës artificiale, domethënë, softuer për mësimin e makinerive, softuer i 

perceptimit vizual, softuer për njohjen e të folurit ose gjuhës, softuer vendimmarrës, softuer 

përkthimi, softuer për njohjen e prekjes, softuer për pyetje bisedore, softuer për 

konvertimin e gjuhës natyrore në komanda të ekzekutueshme nga makineri dhe softuer 

ndihmes dixhital; Softuer ndihmës virtual i shkarkueshëm që mund të kryejë detyra ose 

shërbime në emër të një përdoruesi që aktivizohet nga të dhënat e përdoruesit, 

ndërgjegjësimi për vendndodhjen dhe informacioni në internet; Softuer i shkarkueshëm për 

ofrimin e informacionit të konsumatorit; Softuer i shkarkueshëm për ofrimin e hartave 

elektronike; Softuer i shkarkueshëm i vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin, 

përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjeve; Softuer i shkarkueshëm për kërkimin dhe 

identifikimin e mundësive të punësimit; Softuer i shkarkueshëm për identifikimin dhe 

lejimin e përdoruesve që të kontaktojnë përfaqësuesit e qeverisë; Softuer i shkarkueshëm që 

ofron informacion të motit të bazuar në vendndodhje; Softuer i shkarkueshëm që ofron, lidh 

ose transmeton informacione të lajmeve ose ngjarjeve aktuale; Softuer i kontrollit 

prindëror; Softuer kompjuterik; Sisteme operative kompjuterike; Softuer i shkarkueshëm 

për të mundësuar pajisjet elektronike të ndajnë të dhëna dhe të komunikojnë me njëri-

tjetrin; pajisje periferike kompjuterike; Aksesore per kompjtera që mbahen ne trup, 

kompjutera tabletë, pajisje celulare dhe telefona celularë; Pajisjet e transmetimit të mediave 

dixhitale; Kufje dhe kufje per celulare; Pajisjet per shfaqjen e videove, përkatësisht 

prgrame per video për size-video; Kamera; Bateritë; Kuti baterish; Paketa baterish; Pajisjet 

e baterive elektrike të rikarikueshme, përkatësisht, bateritë e rikarikueshme dhe furnizimet 

portative me energji elektrike; Karikues baterish; Paketa baterish të jashtme të 

rikarikueshme për përdorim me pajisje elektronike të lëvizshme; Pajisjet e karikimit dhe 

menaxhimit të energjisë për pajisjet elektronike të lëvizshme; Stenda karikimi për pajisjet 

elektronike të lëvizshme; Ngarkues të jashtëm për përdorim me kompjutera, kompjutera 

tabletë, pajisje celulare dhe telefona celularë; Kuti karikimi me valë për përdorim me 

kompjutera, kompjutera tabletë, pajisje celulare dhe telefona celularë; Përshtatësit e 

energjisë; Përshtatësit elektrikë, kabllot dhe lidhësit; Çanta dhe kuti të përshtatura 

posaçërisht për pajisje elektronike të lëvizshme; Mbulesa dhe kuti mbrojtëse për pajisjet 

elektronike të lëvizshme; Mbajtëse, shirita, kapëse dhe kuti mbajtëse të përshtatura 

posaçërisht për pajisjet elektronike të lëvizshme; Mbajtëse muri për montimin e pajisjeve 

elektronike të lëvizshme; Stenda për pajisje elektronike të lëvizshme; Mbajtëse për pajisje 

elektronike të lëvizshme; Telekomanda për pajisjet elektronike të lëvizshme; Altoparlantët 

audio; Kabllot dhe lidhësit elektrikë audio dhe per altoparlantët; Pjesë dhe pajisje për 

kabllot elektronike; Kabllo elektronike; Kabllo për transmetimin e sinjalit optik; Kabllot e 

rrymës dhe lidhësit e kabllove; Mikrofona; Marrës audio; Transmetues audio; Ekran video 

e montuar; Marrësit e sinjaleve elektronike; Marrës video; Transmetues dhe marrës pa tela 

për riprodhimin e zërit dhe sinjaleve; Sensorë elektrikë; Sensorë për monitorimin e 

lëvizjeve fizike; karta SIM; Softuer i shkarkueshëm për përdorim në menaxhimin e 

marrëdhënieve me klientët (CRM); Softuer i shkarkueshëm për lehtësimin dhe organizimin 

e financimit dhe shpërndarjes së mbledhjes së fondeve dhe donacioneve; Softuer i 

shkarkueshëm për shërbimet e mbledhjes së fondeve bamirëse në internet dhe shërbimet e 

donacioneve financiare; Softuer i shkarkueshëm për përdorim në lehtësimin e thirrjeve me 
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zë mbi protokollin e internetit (VOIP), thirrjet telefonike, video thirrjet, mesazhet me tekst, 

mesazhet e menjëhershme dhe shërbimet e rrjeteve sociale në internet; Pajisjet e 

telekomunikacionit për sigurimin e aksesit të palëve të treta dhe mundësimi transmetimit 

video, të dhënave dhe zërit, në rrjetet globale të komunikimit, konkretisht, celularë dhe 

akses në terminalet kompjuterike dhe telefonike celulare, stacionet bazë të transmetuesit 

dhe pjesët e tyre radio me valë, transmetuesit e të dhënave, përsëritësit e të dhënave, ruterat 

dhe çelsat, qarqet e transmetimit, qarqet e integruara, hardueri kompjuterik, klientët dhe 

serverët e resë celulare, multipleksët, procesorët e sinjalit dixhital, procesorët e sinjalit të 

radiofrekuencës, qarqet e ndërrimit celular, kontrollorët elektrikë të trafikut ajror, 

kontrollorët elektrikë të lëvizshmërisë, kontrollorët elektrikë të aksesit, kontrollorët 

elektrikë në distance te portave, portat e radios, antenat, komponentët elektronikë të radios, 

softuerët për aplikacionet e telekomunikacionit dhe rrjetet kryesore celulare që përfshijnë 

transmetuesit e të dhënave, rrjetet me valë dhe portat për mbledhjen, transmetimin dhe 

menaxhimin e të dhënave, zërit dhe videove; Softuer komunikimi dhe hardueri kompjuterik 

komunikues për sigurimin e aksesit në internet; pajisje telekomunikacioni; Marrës dhe 

transmetues radio; marrës GPS; Softuer i shkarkueshëm për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione të tregtisë elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Softuer kompjuterik i shkarkueshëm që lejon përdoruesit të bëjnë pagesa dhe të transferojnë 

fonde; Softuer kompjuterik i shkarkueshëm që u mundëson përdoruesve online të bëjnë 

pagesa dhe të transferojnë fonde nëpër uebsajte të shumta dhe aplikacione celulare; Softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për përpunimin e pagesave elektronike; Softuer kompjuterik 

në natyrën e një motori pyetësor; Softuer i shkarkueshëm për lehtësimin e mësimit të 

makinerive; Softuer i shkarkueshëm për ndërtimin e ndërfaqeve të përdoruesit; Publikime 

elektronike të shkarkueshme; Softuer i shkarkueshëm për sondazhe; Softuer i 

shkarkueshëm që lejon përdoruesit të postojnë pyetje me opsione përgjigjesh; Pajisjet 

interaktive të fotografive dhe videove, përkatësisht kioska harduer kompjuterik për kapjen, 

ngarkimin, redaktim, printimin dhe ndarjen e imazheve dhe videove dixhitale; Softuer i 

shkarkueshëm për sinkronizimin e të dhënave ndërmjet një stacioni ose pajisjeje të largët 

dhe një stacioni ose pajisjeje fikse ose të largët; Softuer për komandim dhe njohje zanore, 

softuer për konvertimin e të folurit në tekst; Aplikacione softuerike të aktivizuara me zë për 

menaxhimin e informacionit personal; Automatizimi i shtëpisë dhe softueri për integrimin e 

pajisjeve shtëpiake; Softuer komunikimi me valë për transmetimin e zërit, audios, videove 

dhe të dhënave; Softuer i shkarkueshëm i përdorur për kontrollin e informacionit të pavarur 

të kontrolluar me zë dhe pajisjeve të asistencës personale; Softuer i shkarkueshëm për 

njohjen e zërit për përdorim në lidhje me transmetimin e zërit dhe të të dhënave; Softuer i 

shkarkueshëm për akses, shfletim dhe kërkim në bazat e të dhënave në internet, përmbajtje 

audio, video dhe multimediale, lojëra dhe aplikacione softuerike dhe tregje të aplikacioneve 

softuerike; Softuer i shkarkueshëm për përdorim për të lidhur dhe kontrolluar pajisjet 

elektronike të internetit të gjërave (iot); Softuer aplikimi kompjuterik për pajisjet celulare 

me valë, konkretisht, softuer për kontrollin, integrimin, funksionimin, lidhjen dhe 

menaxhimin e pajisjeve të informacionit të kontrolluar me zë, domethënë, pajisjet 

elektronike të konsumit inteligjent të lidhura me renë kompjuterike dhe të kontrolluara me 

zë dhe pajisjet elektronike asistente personale; Softuer i shkarkueshëm për përpunimin, 

riprodhimin, sinkronizimin, regjistrimin, organizimin, shkarkimin, ngarkimin, 

transmetimin, difuzimin, marrjen, luajtjen dhe shikimin e skedarëve të tekstit, multimedias 

dhe të dhënave; Softuer i shkarkueshëm, për programim të personalizuar, interaktiv të 
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televizionit (TV) dhe për përdorim në shfaqjen dhe manipulimin e mediave vizuale, 

imazheve grafike, tekstit, fotografive, ilustrimeve, animacioneve dixhitale, videoklipeve, 

pamjeve filmike dhe të dhënave audio; Softuer i shkarkueshëm në trajtën e një aplikacioni 

celular për shërbimet e telekomunikacionit për sigurimin e transmetimit të zërit, të dhënave, 

videove dhe përmbajtjes së medias nëpërmjet internetit dhe rrjetit mbarëbotëror për 

kompjuterë ose pajisje të tjera portative elektronike të konsumit; Softuer i shkarkueshëm 

për kërkimin e udhëzuesve për eksplorimin e argëtimit televiziv; Softuer i shkarkueshëm 

për kërkimin, gjetjen, përpilimin, indeksimin, korrelimin, navigimin, marrjen, shkarkimin, 

marrjen, kodimin, dekodimin, luajtjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, të dhënave, 

imazheve, grafikave, audios dhe videove në një rrjet global kompjuterik; Softuer i 

shkarkueshëm për të përmirësuar aksesin celular në internet nëpërmjet kompjuterëve, 

kompjuterëve celularë dhe pajisjeve të komunikimit celular; Softuer i shkarkueshëm për 

formatimin dhe konvertimin e përmbajtjes, tekstit, veprave vizuale, veprave audio, veprave 

audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, skedarëve, dokumenteve dhe veprave elektronike 

në një format të përputhshëm me pajisjet elektronike portative dhe kompjuterët; Pajisjet dhe 

instrumentet e komunikimit elektronik, konkretisht, pajisjet elektronike dixhitale të 

lëvizshme dhe të veshura për dërgimin dhe marrjen e skedarëve tekst, të dhëna, audio, 

imazhe dhe video; Aparatet dhe instrumentet e telekomunikacionit, konkretisht 

altoparlantët dhe mikrofonat e shitur si veçori përbërëse të kompjuterëve, pajisjeve 

elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të veshura për dërgimin dhe marrjen e thirrjeve 

telefonike, mesazheve me tekst, postës elektronike dhe të dhëna të tjera dixhitale, dhe për 

përdorim në ofrimin e aksesit në Interneti; Fletore elektronike; Organizatorët personalë 

elektronikë; Aparatet elektronike të regjistrimit dhe njohjes së zërit; Pajisje elektronike 

dixhitale portative për regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin, rishikimin dhe 

marrjen e tekstit, të dhënave dhe skedarëve dixhitalë; Pajisje kompjuterike qe mbahet ne 

trup; Pajisjet elektronike dixhitale që mbahen ne trup (vishen) qe përbëhen kryesisht nga 

softuer për sinjalizimet, mesazhet, emailet dhe përkujtuesit, dhe për regjistrimin, 

organizimin, transmetimin, manipulimin, rishikimin dhe marrjen e tekstit, të dhënave, 

audio, imazheve dhe skedarëve dixhital dhe ekraneve; Softuer i shkarkueshëm për akses, 

shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në internet; Softuer i shkarkueshëm për 

aksesin, monitorimin, kërkimin, shfaqjen, leximin, rekomandimin, ndarjen, organizimin 

dhe shënimin e lajmeve, sporteve, motit, komenteve dhe informacioneve të tjera, 

përmbajtjeve nga periodikët, bloget dhe faqet e internetit, dhe tekste të tjera, të dhëna, 

grafikë, imazhe, audio, video dhe përmbajtje multimediale. Softuer i shkarkueshëm për 

krijimin, autorizimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen, luajtjen, 

modifikimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, të 

dhënave, grafikëve, imazheve, audio, video dhe përmbajtje multimediale, botime 

elektronike, dhe lojëra elektronike; Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin 

e zërit ose imazheve; Aparatet për transmetimin e komunikimit; Aparatet për ruajtjen e të 

dhënave, përkatësisht pajisje elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të veshura për ruajtjen e 

skedarëve tekst, të dhëna, audio, imazhe dhe video; Blockchain; Softuere Blockchain; 

Softuer i shkarkueshëm në fushën e blockchain; Softuer i shkarkueshëm për përdorim me 

monedhën dixhitale, monedhën kripto dhe monedhën virtuale; Softuer i shërbimeve të 

portofolit dhe ruajtjes së monedhës dixhitale; Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

përdorim si portofol për kriptomonedhë; Portofoli i harduerit të kriptomonedhës; Softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim si portofol dixhital; Softuer kompjuterik i 
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shkarkueshëm për përdorim si portofol elektronik; Programe kompjuterike dhe softuer 

aplikimi kompjuterik të shkarkueshëm për ruajtjen elektronike të të dhënave; Softuer i 

shkarkueshëm për sigurimin e portofolit dixhital; Softuer i shkarkueshëm për transaksionet 

e pagesave dhe shkëmbimeve në monedhë dixhitale; Softuer i shkarkueshëm për përdorim 

në menaxhimin e portofoleve të monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, 

aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokens dixhital, kripto-tokeneve 

dhe tokenave të shërbimeve; Softuer i shkarkueshëm për shërbimet e portofolit elektronik; 

Kuleta elektronike të shkarkueshme; Softuer i platformës së regjistrit të shpërndarë; Softuer 

për përdorim me teknologjinë e regjistrit të shpërndarë; Softuer i shkarkueshëm i cili 

lehtëson aftësinë e përdoruesve për të parë, analizuar, regjistruar, ruajtur, monitoruar, 

menaxhuar, tregtuar dhe shkëmbyer monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, 

asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, tokenat dixhitale, tokenat e kriptove 

dhe tokenat e shërbimeve; Softuer i shkarkueshëm për dërgimin, marrjen, pranimin, blerjen, 

shitjen, ruajtjen, transmetimin, tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës dixhitale, monedhës 

virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, 

tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; Softuer i shkarkueshëm 

për zbatimin dhe regjistrimin e transaksioneve financiare; Softuer i shkarkueshëm për 

përdorim në tregtimin financiar; Softuer i shkarkueshëm për përdorim në shkëmbimin 

financiar; Softuer i shkarkueshëm për të aksesuar informacionin financiar dhe të dhënat dhe 

tendencat e tregut; Softuer i shkarkueshëm për sigurimin e vërtetimit të palëve në një 

transaksion financiar; Softuer i shkarkueshëm për mbajtjen e regjistrave për transaksione 

financiare; Softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e sigurisë kriptografike të 

transmetimeve elektronike nëpër rrjetet kompjuterike; Softuer i shkarkueshëm për 

enkriptimin dhe mundësimin e transmetimit te sigurt të informacionit dixhital përmes 

internetit; Softuer i shkarkueshëm për të lejuar përdoruesit të llogaritin parametrat që lidhen 

me transaksionet financiare; Softuer i shkarkueshëm për transferimin elektronik të fondeve; 

Softuer i shkarkueshëm për konvertimin e monedhës; Softuer i shkarkueshëm për 

mbledhjen dhe shpërndarjen e të dhënave; Softuer i shkarkueshëm për transaksionet e 

pagesave; Softuer i shkarkueshëm për lidhjen e kompjuterëve me bazat e të dhënave lokale 

dhe rrjetet globale kompjuterike; Softuer i shkarkueshëm për krijimin e bazave të të 

dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave; Softuer i shkarkueshëm për 

administrimin dhe verifikimin e transaksioneve të monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aktivit dixhital, aktivit blockchain, aktivit të dixhitalizuar, tokenit dixhital, 

kriptotokenit dhe tokenit të shërbimeve; Softuer i shkarkueshëm për krijimin dhe 

menaxhimin e kontratave inteligjente; Softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e 

transaksioneve të pagesave dhe shkëmbimeve; Softuer dhe harduer i shkarkueshëm për t'u 

përdorur si portofol i monedhës dixhitale, portofoli i valutave virtuale, portofol i aseteve 

dixhitale, portofol i kriptokenave dhe portofol i shërbimeve; Softuer i shkarkueshëm për 

krijimin e një monedhe dixhitale të decentralizuar dhe me burim të hapur, monedhë 

virtuale, kriptomonedhë, aktive të dixhitalizuara, token dixhital për përdorim në 

transaksionet e bazuara në blockchain; Softuer aplikimi kompjuterik për platforma të 

bazuara në blockchain, përkatësisht, softuer për shkëmbime dixhitale për artikuj virtualë; 

Softuer i shkarkueshëm për krijimin, shitjen dhe menaxhimin e tokenave ose aplikacioneve 

të bazuara në blockchain; Softuer i shkarkueshëm për përdorim në një platformë 

elektronike financiare; Softuer i shkarkueshëm për përpunimin e pagesave elektronike dhe 

për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët; Softueri i platformës Blockchain; Softuer i 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

265 

 

shkarkueshëm për përdorim në menaxhimin dhe zbatimin e transaksioneve të monedhës 

dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, tokenit dixhital, transaksioneve kriptotoken dhe tokenave të shërbimeve; 

Softuer i shkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e një platforme blockchain për 

përdorim në menaxhimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, 

aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenit dixhital, llogarive 

kriptotokenit dhe të tokenave të shërbimeve; Softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e 

llogarive të kriptomonedhave dhe monedhave dixhitale; Softuer i shkarkueshëm për 

përdorim në pagesa, blerje dhe investime duke përdorur monedhën dixhitale, monedhën 

virtuale, kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, tokenat 

dixhitale, tokenat kripto dhe tokenat e shërbimeve; Softuer i shkarkueshëm për përdorim në 

menaxhimin e konvertimit të monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, 

aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokeneve dixhitale, kripto-

tokeneve dhe tokenave të shërbimeve në monedhë të fortë; Softuer i shkarkueshëm për 

zhvillimin, vendosjen dhe menaxhimin e aplikacioneve softuerike dhe integrimin e 

aplikacioneve softuerike për monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet 

dixhitale dhe blockchain, asetin e dixhitalizuar, tokenin dixhital, dhe llogartie e 

kriptotokenit dhe te tokenave të shërbimeve; Softuer dhe harduer i shkarkueshëm për 

përdorim në shkëmbimin elektronik të monedhës për monedhën dixhitale, monedhën 

virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, tokenat 

dixhitale, tokenat kripto dhe tokenat e shërbimeve; Softuer i shkarkueshëm për përdorim si 

një ndërfaqe programimi aplikacioni (API) për zhvillimin, testimin dhe integrimin e 

aplikacioneve të softuerit blockchain; Pajisje kompjuterike për monedhën dixhitale, 

monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain dhe minierat e aseteve 

të dixhitalizuara; hardueri i shenjës (trokenit) së sigurisë; Konvertuesit e valutës 

elektronike; Softuer i shkarkueshëm, domethënë, platformë elektronike financiare që 

strehon lloje të shumta pagesash dhe transaksionesh në një telefon celular të integruar, 

asistent dixhital personal (PDA) dhe një mjedis të bazuar në ueb; Softuer i shkarkueshëm 

për krijimin e argumenteve që do të përdoren për të paguar për produktet dhe shërbimet, 

dhe që mund të tregtohen ose shkëmbehen me vlerë në para; Softuer i shkarkueshëm për 

menaxhimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale 

dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenit dixhital, pagesave te kripto-token-it dhe të 

tokenave të shërbimeve, transfertave të parave dhe transfertave të mallrave; Softuer i 

shkarkueshëm për përdorim si softuer i ndërfaqes së programit të aplikacionit (API) për 

përdorim në identifikimin e pajisjeve kompjuterike te HW; Softuer i shkarkueshëm për 

përdorim në vërtetimin e aksesit të përdoruesit në kompjutera dhe rrjete kompjuterike; 

Softuer i shkarkueshëm për përdorim në lehtësimin e transaksioneve të sigurta; Softuer i 

shkarkueshëm për përdorim në aksesin, leximin, gjurmimin dhe përdorimin e teknologjisë 

blockchain; Softuer dhe harduer i shkarkueshëm për menaxhimin e informacionit të 

identitetit, të drejtat e aksesit në burimet e informacionit dhe aplikacionet dhe 

funksionalitetin e vërtetimit; Softuer i shkarkueshëm për shërbimet e verifikimit, vërtetimit 

dhe menaxhimit të identifikimit të rrjetit për qëllime sigurie; Softuer vërtetimi i 

shkarkueshëm për kontrollin e aksesit dhe komunikimit me kompjutera dhe rrjete 

kompjuterike; Kartat e kreditit dhe kartat e pagesave të koduara magnetikisht; Pajisjet e 

enkriptimit; Shenjat e sigurisë; Softuer i shkarkueshëm për përdorim si shenjë sigurie; 

Softuer i shkarkueshëm i përdorur në emetimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 
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kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aktiveve të dixhitalizuara, tokenave 

dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; Shenjat(tokenat) kripto dhe tokenat 

e shërbimeve; Softuer i shkarkueshëm i përdorur në auditimin e monedhës dixhitale, 

monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; Server 

reklamash, domethënë, një server kompjuteri për ruajtjen e reklamave dhe dërgimin e 

reklamave në faqet e internetit; Altimetra; Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) 

për softuer kompjuterik për zhvillimin dhe krijimin e realitetit virtual, realitetit të shtuar dhe 

përvojave të realitetit të përzier; Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) për softuerin 

kompjuterik që lehtëson shërbimet në internet për rrjetet sociale dhe për marrjen, 

ngarkimin, shkarkimin, aksesin dhe menaxhimin e të dhënave; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacionit (API) për softuer që lehtëson shërbimet online për rrjetet sociale dhe për 

marrjen, ngarkimin, shkarkimin, aksesin dhe menaxhimin e të dhënave; Ndërfaqja e 

programimit të aplikacionit (API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike; 

Syzet e realitetit të shtuar; Kufje të realitetit të shtuar; Softuer i realitetit të shtuar; Softuer i 

realitetit të shtuar për argëtim interaktiv; Softuer i realitetit të shtuar për lundrimin në një 

mjedis të realitetit të shtuar; Softuer i realitetit të shtuar për gjurmimin e objekteve, 

kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; Softuer i realitetit të shtuar për 

funksionimin e kufjeve të realitetit të shtuar; Softuer i realitetit të shtuar për përdoruesit që 

të përjetojnë vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen ne realitetin e shtuar; Kabllot, 

përkatësisht kabllot elektronike dhe kabllot lidhëse; Kutitë, rripat, shiritat e kyçeve dhe 

krahëve për pajisjet e monitorimit elektronik; Softuer aplikimi kompjuterik për telefonat 

inteligjentë dhe pajisjet celulare në fushat e fitnesit dhe ushtrimeve që paraqesin shërbime 

trajnimi personal, stërvitje, stërvitje dhe vlerësime të fitnesit; Softuer aplikacioni 

kompjuterik për përdorim në lidhje me konfigurimin dhe kontrollin e harduerit kompjuterik 

të veshur dhe të pajisjeve periferike të kompjuterit të veshur; Pajisje kompjuterike për 

shfaqjen e të dhënave dhe videove; Pajisje kompjuterike për përdorim në matjen e ritmit të 

zemrës; Pajisje kompjuterike për përdorim në marrjen e elektrokardiogrameve; Softuer i 

sistemit operativ kompjuterik; Pajisjet periferike kompjuterike për përdorim me orët 

inteligjente, përkatësisht brezat e orëve të zgjuara dhe rripat e orëve të zgjuara; Pajisjet 

periferike kompjuterike për shfaqjen e të dhënave dhe videove; Pajisjet periferike 

kompjuterike për pajisje të lëvizshme për shfaqjen e të dhënave dhe videove, përkatësisht, 

pajisjet periferike të veshura në kokë për pajisjet mobile për shfaqjen e të dhënave dhe 

videove; aksesore kompjuterike për pajisje të lëvizshme për qasje në distancë dhe 

transmetim të të dhënave, përkatësisht, aksesore që vishen në kokë për pajisje të lëvizshme 

për qasje në distancë dhe transmetim të të dhënave; Aksesore kompjuterike për pajisje të 

lëvizshme, domethënë, pajisje elektronike, monitorë, sensorë dhe ekrane për ndijimin, 

monitorimin, regjistrimin, shfaqjen, matjen dhe transmetimin e pozicionimit global, 

drejtimin, distancën, lartësinë, shpejtësinë, informacionin e lundrimit, informacionin e 

motit, temperaturën, fizike niveli i aktivitetit, rrahjet e zemrës, rrahjet e pulsit, presioni i 

gjakut, kaloritë e djegura, hapat e ndërmarrë dhe të dhënat biometrike; aksesore 

kompjuterike për qasje në distancë dhe transmetim të të dhënave; programe kompjuterike 

dhe aplikacione për telefonat celularë dhe pajisjet dixhitale personale që ofrojne një 

vlerësim të fitnesit dhe rezultatin e fitnesit duke krahasuar performancat e mëparshme 

atletike dhe nivelet e fitnesit me performancat dhe nivelet e ardhshme atletike te fitnesit, 

dhe qe ofrojne këshilla dhe stërvitje të personalizuara për përmirësimin në fusha specifike 
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të një aktiviteti te veçantë sportiv ose fitnesi; Softuer kompjuterik dhe aplikacione për 

telefona celularë dhe pajisje dixhitale personale që monitorojnë, gjurmojnë dhe krahasojnë 

aktivitetin sportiv dhe nivelin e fitnesit; Softuer kompjuterik dhe aplikacione për telefona 

celularë dhe pajisje dixhitale personale që vlerësojnë nivelin e fitnesit dhe atletizmin e një 

përdoruesi, dhe japin rezultate fitnesi; Softuer kompjuterik dhe aplikacion për telefonat 

celularë dhe pajisjet dixhitale personale që ofrojnw këshilla, trajnim dhe stërvitje të 

personalizuara, për të përmirësuar rezultatin e fitnesit të përdoruesit; Softuer kompjuterik 

dhe aplikacione për telefona celularë dhe pajisje dixhitale personale për komunikim me 

konzolat e lojërave, kompjuterët personalë, pajisjet dixhitale personale dhe telefonat 

celularë, në lidhje me kohën, ritmin, shpejtësinë, hapat e ndërmarrë, aftësitë sportive, 

kaloritë e djegura, shkathtësinë, lëvizjen, balancen, koordinimin dhe fleksibilitetin; Softuer 

kompjuterik dhe aplikacione për telefona celularë dhe pajisje dixhitale personale për 

monitorimin, ngarkimin dhe shkarkimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin sportiv, 

stërvitjen e fitnesit dhe nivelin e fitnesit në internet dhe rrjete të tjera kompjuterike dhe 

komunikimi elektronike; Softuer kompjuterik dhe aplikacion që zbulon lëvizjet e 

përdoruesit gjatë aktivitetit fizik, seancave të fitnesit, stërvitjeve, për të ofruar rezultate dhe 

vlerësime të personalizuara të fitnesit; Softuer kompjuterik dhe firmware, përkatësisht 

programe të sistemit operativ, softuer për sinkronizimin e bazës së të dhënave dhe 

programe për sinkronizimin e të dhënave; Mjete për zhvillimin e softuerit kompjuterik; 

Softuer kompjuterik për akses, shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave online; Softuer 

kompjuterik për aksesin, monitorimin, kërkimin, shfaqjen, leximin, rekomandimin, ndarjen, 

organizimin dhe shënimin e lajmeve, sporteve, motit, komenteve dhe informacioneve të 

tjera, përmbajtjeve nga periodikët, bloget dhe faqet e internetit, dhe tekste të tjera, të dhëna, 

grafikë, imazhe, audio, video dhe përmbajtje multimediale; Softuer kompjuterik për 

komunikimin me konsolat e lojërave në lidhje me kohën, ritmin, shpejtësinë, hapat e 

ndërmarrë, aftësinë atletike, kaloritë e djegura, shkathtësinë, lëvizjen, balancen, 

koordinimin dhe fleksibilitetin; Softuer kompjuterik për krijimin, autorizimin, 

shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen, luajtjen, redaktimi, nxjerrjen, kodimin, 

dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, të dhënave, grafikëve, imazheve, 

audio, video dhe përmbajtje multimediale dhe publikime elektronike, dhe lojëra 

elektronike; Softuer kompjuterik për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, 

përcaktimin e ndjenjave, komentimin, futjen, transmetimin dhe ndarjen ose ofrimin e 

mediave elektronike ose informacionit nëpërmjet kompjuter internetin dhe rrjetet e 

komunikimit; Softuer kompjuterik për krijimin, menaxhimin dhe ndërveprimin me një 

komunitet online; Softuer kompjuterik për menaxhimin e fitnesit dhe peshës; Softuer 

kompjuterik për fitnes, vlerësime të fitnesit dhe aktivitete sportive; Softuer kompjuterik për 

integrimin e të dhënave elektronike me mjediset e botës reale për qëllime argëtimi, 

komunikimi dhe rrjetesh sociale; Softuer kompjuterik për menaxhimin e informacionit në 

lidhje me gjurmimin, pajtueshmërinë dhe motivimin me një program shëndetësor dhe 

fitnesi; Softuer kompjuterik për modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, 

përmbajtjeve dhe të dhënave audio, audio vizuale dhe video; Softuer kompjuterik për 

modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjeve audio, video dhe audio-vizuale me 

filtra fotografikë dhe realitet virtual, realitet të përzier dhe efekte të realitetit të shtuar (AR), 

përkatësisht, grafika, animacione, tekst, vizatime, gjeoetiketa, etiketa metadata, hiperlidhje ; 

Softuer kompjuterik për monitorimin, përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të 
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dhënave në lidhje me aktivitetin fizik të përdoruesit; Softuer kompjuterik për përpunimin e 

imazheve, grafikave, audios, videove dhe tekstit; Softuer kompjuterik për dërgimin dhe 

marrjen e mesazheve elektronike, grafika, imazhe, përmbajtje audio dhe audio vizuale 

nëpërmjet kompjuterit, internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për 

dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, sinjalizimeve, njoftimeve dhe përkujtuesve; 

Softuer kompjuterik për ndijimin, monitorimin, regjistrimin, shfaqjen, matjen dhe 

transmetimin e pozicionimit global, drejtimit, distancës, lartësisë, shpejtësisë, informacionit 

të lundrimit, informacionit të motit, temperaturës, nivelit të aktivitetit fizik, rrahjeve të 

zemrës, pulsit, presionit të gjakut, kalorive të djegura, hapat e ndërmarrë dhe të dhënat 

biometrike; Softuer kompjuterik për vendosjen, konfigurimin, funksionimin dhe kontrollin 

e pajisjeve celulare, pajisjeve të veshura, telefonave celularë, kompjuterëve dhe pajisjeve 

periferike kompjuterike; Softuer kompjuterik për rrjete sociale dhe ndërveprim me 

komunitetet online; Softuer kompjuterik për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, 

organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe 

informacionit; Softuer kompjuterik për ridrejtimin e mesazheve, e-mail-it në internet 

dhe/ose të dhëna të tjera në një ose më shumë pajisje elektronike të komunikimit me valë 

nga një dyqan të dhënash në ose të lidhur me një kompjuter personal ose një server; Softuer 

kompjuterik për gjurmimin dhe menaxhimin e informacionit në lidhje me programet e 

shëndetit, fitnesit dhe mirëqenies; Softuer kompjuterik për përdorim si ndërfaqe 

programimi aplikacioni (API); Softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, menaxhimin, 

matjen dhe shpërndarjen e reklamave të të tjerëve; Softuer kompjuterik për shikimin e 

imazheve dhe fotografive dixhitale të ofruara si përditësime për ose në kombinim me 

pajisjet e ekranit të inkorporuar; Softuer kompjuterik për shpërndarje të përmbajtjes, të 

dhënave dhe informacionit me valë; Softuer kompjuterik për komunikimin e të dhënave me 

valë për marrjen, përpunimin, transmetimin dhe shfaqjen e informacionit në lidhje me 

fitnesin, yndyrën e trupit, indeksin e masës trupore; Softuer kompjuterik në fushën e 

shëndetit, fitnesit, stërvitjes dhe mirëqenies për ndjeshmërinë, monitorimin, regjistrimin, 

shfaqjen, matjen dhe transmetimin e pozicionimit global, drejtimin, distancën, lartësinë, 

shpejtësinë, informacionin e lundrimit, temperaturën, nivelin e aktivitetit fizik, rrahjet e 

zemrës, ritmi i pulsit, presioni i gjakut, kaloritë e djegura, hapat e ndërmarrë dhe të dhënat 

biometrike dhe për gjurmimin dhe menaxhimin e informacionit në lidhje me programet e 

shëndetit, fitnesit, stërvitjes dhe mirëqenies; Softuer kompjuterik që zbulon lëvizjet e 

përdoruesit gjatë aktivitetit fizik, seancave të fitnesit, stërvitjeve, për të ofruar rezultate dhe 

vlerësime të personalizuara të fitnesit; Softuer kompjuterik që vlerëson nivelin e fitnesit dhe 

atletizmin e një përdoruesi, dhe qe ofron rezultate fitnesi; Softuer kompjuterik që 

monitoron, gjurmon dhe krahason aktivitetin sportiv dhe nivelin e fitnesit; Softuer 

kompjuterik që ofron një vlerësim të fitnesit dhe rezultatin e fitnesit duke krahasuar 

performancat e mëparshme atletike dhe nivelet e fitnesit me performancat e ardhshme 

atletike dhe nivelet e fitnesit, dhe qe ofron këshilla dhe stërvitje të personalizuara për 

përmirësimin në fusha specifike të një sporti ose aktiviteti fitnesi të caktuar; Softuer 

kompjuterik që ofron këshilla, stërvitje dhe stërvitje të personalizuara, për të përmirësuar 

rezultatin e fitnesit të përdoruesit; Softuer kompjuterik për të mundësuar aksesin, shfaqjen, 

redaktimin, lidhjen, ndarjen dhe ose sigurimin e mediave elektronike dhe informacionit 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për të mundësuar 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerëve celularë për 

pajisjet portative të komunikimit elektronik, konkretisht, telefonat celularë, telefonat 
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inteligjentë, kompjuterët e dorës dhe tabletët kompjuterikë; Softuer kompjuterik për të 

përmirësuar aftësitë audio-vizuale të aplikacioneve multimediale, përkatësisht, për 

paraqitjen tredimensionale të grafikëve, imazheve statike dhe fotove lëvizëse të ofruara si 

përditësime për ose në kombinim me pajisjet e ekranit të inkorporuar; Softuer kompjuterik, 

softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe softuer aplikacioni celular për krijimin, 

menaxhimin dhe aksesin në grupe brenda komuniteteve virtuale; Softuer kompjuterik, 

domethënë një aplikacion që ofron funksione të rrjeteve sociale; Softuer kompjuterik, 

domethënë, një ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e ndërveprimit midis njerëzve dhe 

makinerive; Softuer kompjuterik, përkatësisht, mjete për zhvillimin e softuerit për krijimin, 

korrigjimin dhe vendosjen e aplikacioneve softuerike për syze inteligjente, ekrane pranë 

syve, ekrane të montuara në kokë dhe telefona inteligjentë; Kompjutera, përkatësisht orë 

inteligjente; Kabllot e lidhjes; Syze dixhitale video; Syzet video dixhitale, ekranet video të 

fiksuara në kokë, përkatësisht, mikro ekranet dhe optikat përkatëse, kufjet e realitetit 

virtual, pajisjet elektronike të lidhura, përkatësisht, kabllot dhe adaptorët e lidhjes, softueri 

dhe firmueri për shfaqjen e lojërave video, mediat elektronike dhe imazhet; Softuer 

aplikimi kompjuterik i shkarkueshëm për telefona celularë, telefona inteligjentë, 

kompjutera, tableta, syze inteligjente, syze dixhitale video, pajisje elektronike dixhitale që 

mund të fiksohen ne trup, konkretisht, syze, syze speciale dhe kufje, ekrane të montuara në 

kokë, sisteme ekranesh pranë syve, rrjete komunikimi, shërbime kompjuterike cloud dhe 

sisteme kompjuterike për komunikim ndërmjet pajisjeve, rrjeteve dhe shërbimeve; Softuer 

aplikacioni kompjuterik i shkarkueshëm për syze inteligjente, sisteme të ekranit pranë syve 

dhe ekrane të montuara në kokë për shfaqjen e ikonave, përcaktimin dhe përgjigjen ndaj 

përzgjedhjes së ikonave nga përdoruesi, kontrollin e lidhjeve dhe komunikimin me pajisje, 

rrjete dhe sisteme të tjera, funksionimin e një kamere për të regjistruar dhe shfaqja e 

imazheve dhe skedarëve audio-vizualë, organizimi i imazheve dixhitale dhe skedarët audio-

vizualë, kontrolli i mikrofonëve, kontrolli i nivelit të zërit të altoparlantëve të integruar, 

transferimi i skedarëve kompjuterik midis syzeve inteligjente, sistemet e ekranit pranë syve, 

ekranet e montuara në kokë dhe pajisje të tjera, rrjete, dhe sistemet, kontrolli i njoftimeve të 

përdoruesve, kontrolli i një tastieje me prekje, kontrolli dhe marrja e të dhënave nga 

sensorët në syzet inteligjente, sistemet e ekranit pranë syve dhe ekranet e montuara në kokë, 

duke përfshirë sensorët e përshpejtimit, barometrik, temperaturës, animit, majës dhe fytit, 

sensorët e orientimit të kokës, dhe marrës GPS, duke kontrolluar shpejtësinë e CPU-së dhe 

duke ndjerë dhe shfaqur nivelin e ngarkimit të baterisë, dhe shfaqja, kapja, regjistrimi dhe 

transmetimi i të dhënave, imazheve dhe përmbajtjes audio vizuale në realitetin standard, 

realitetin e shtuar dhe mjediset e realitetit të përzier; Softuer aplikimi kompjuterik i 

shkarkueshëm për syze inteligjente, sisteme të ekranit pranë syve dhe ekrane të montuara 

në kokë për gjenerimin dhe shfaqjen e realitetit standard, realitetit të shtuar, përmbajtjes së 

realitetit të përzier; Softuer aplikimi kompjuterik i shkarkueshëm për syze inteligjente, 

sisteme të ekranit pranë syve dhe ekrane të montuara në kokë për komunikim me syze të 

tjera inteligjente, sisteme të ekranit pranë syve dhe ekrane të montuara në kokë; Softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për të mundësuar kapjen, ruajtjen dhe transmetimin e 

fotografive, videove, të dhënave dhe informacionit me të dhënat biometrike, shëndetësore 

dhe të tjera të performancës së përdoruesit të mbivendosura dhe të integruara në regjistrim; 

Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për shikimin dhe ndërveprimin me një burim 

imazhesh, përmbajtje audio, audio-vizuale dhe video dhe tekste dhe të dhëna shoqëruese; 

Softuer kompjuterik i shkarkueshëm, përkatësisht, aplikacion celular i shkarkueshëm për 
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konfigurimin, konfigurimin dhe kontrollin e pajisjeve kompjuterike që vishen dhe pajisjeve 

periferike të kompjuterit të veshur; Kabllo elektrike; adaptorë elektrikë; Pajisjet elektronike 

të monitorimit që përfshijnë tregues që ndriçojnë dhe ndryshojnë ngjyrën në bazë të nivelit 

kumulativ të aktivitetit të përdoruesit; Pajisjet elektronike të monitorimit që përfshijnë 

mikroprocesorë, ekran dixhital dhe përshpejtues, për zbulimin, ruajtjen, raportimin, 

monitorimin, ngarkimin dhe shkarkimin e të dhënave të sportit, stërvitjes së fitnesit dhe 

aktivitetit në internet, dhe komunikimin me konzolat e lojërave dhe kompjuterët personalë, 

në lidhje me kohën, ritmin, shpejtësia, hapat e ndërmarrë, aftësitë sportive, kaloritë e 

djegura, rrahjet e zemrës dhe trupit, pozicionimi global, drejtimi, distanca, lartësia, 

informacioni për lundrimin dhe moti; Instrumentet dhe aparatet e lundrimit elektronik; 

Sensorët e fitnesit dhe ushtrimeve, monitorët dhe ekranet për ndijimin, monitorimin, 

regjistrimin, shfaqjen, matjen dhe transmetimin e informacionit të pozicionimit global, 

drejtimit, distancës, lartësisë, shpejtësisë, temperaturës dhe lundrimit, për t'u përdorur gjatë 

stërvitjes dhe për aktivitete sportive; Softuer për njohjen e gjesteve; Syzet me funksion të 

komunikimit me valë; Pajisjet e sistemit të pozicionimit global (GPS); Syze për të 

mundësuar realitetin virtual, realitetin e shtuar dhe përvojat botërore të realitetit të përzier; 

Hardware dhe softuer për të parë imazhet virtuale në krijimin e realitetit virtual, të shtuar 

dhe të përzier; Ekran video e montuar në kokë; Pajisjet e ekranit të montuar në kokë dhe 

pjesët përbërëse të tyre, përkatësisht kartat e ekranit video; kufje; Kufje për përdorim me 

kompjuterë; softuer argëtues interaktiv; elektronika e ndërfaqes, përkatësisht, qarqet e 

ndërfaqes së drejtuesit të videove për syzet dixhitale video; Softuer kompjuterik me dijeni 

për vendndodhjen, softuer kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer të aplikacionit celular 

për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjeve; Altoparlantët; Softuer për 

mesazhe; Mikroekranet, përkatësisht, ekranet video të montuara në kokë dhe ekranet video 

afër syrit; Pajisje kompjuterike me realitet të përzier; Syze të realitetit të përzier; Kufje me 

realitet të përzier; Softuer i realitetit të përzier; Softuer i realitetit të përzier për argëtim 

interaktiv; Softuer i realitetit të përzier për lundrimin në një mjedis të realitetit të përzier; 

Softuer i realitetit të përzier për gjurmimin e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe 

vizualizimin e përmbajtjes; Softuer i realitetit të përzier për funksionimin e kufjeve të 

realitetit të përzier; Softuer i realitetit të përzier për përdoruesit që të përjetojnë 

vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen e realitetit të përzier; Softuer i aplikacionit celular 

për krijimin e programeve të personalizuara të trajnimit të fitnesit; Sensorët e gjurmimit të 

lëvizjes për teknologjinë e realitetit të shtuar; Sensorët e gjurmimit të lëvizjes për 

teknologjinë e realitetit të përzier; Sensorët e përcjelljes së lëvizjes për teknologjinë e 

realitetit virtual; Pajisjet elektronike shumëfunksionale për shfaqjen, matjen dhe ngarkimin 

në internet të informacionit duke përfshirë kohën, datën, rrahjet e trupit dhe të zemrës, 

pozicionimin global, drejtimin, distancën, lartësinë, shpejtësinë, hapat e ndërmarrë, kaloritë 

e djegura, informacionin e lundrimit, informacionin e motit, temperaturën, shpejtësia e erës 

dhe rënia e ritmit të trupit dhe të zemrës, lartësia dhe shpejtësia; Pajisje elektronike 

multifunksionale për shfaqjen, matjen dhe ngarkimin në internet të informacionit duke 

përfshirë kohën, datën, rrahjet e zemrës, pozicionimin global, drejtimin, distancën, 

lartësinë, shpejtësinë, hapat e ndërmarrë, kaloritë e djegura, informacionin e lundrimit, 

ndryshimet në rrahjet e zemrës, nivelin e aktivitetit, orët e gjumit, cilësia e gjumit dhe 

alarmi i heshtur i zgjimit; Optika e ekranit pranë syrit, domethënë, ekranet e shfaqjes së 

videove për montim pranë syve të përdoruesit dhe thjerrëzat për shfaqjen e imazheve tek 

përdoruesi; Sistemet e ekranit pranë syrit të përbëra nga sensorë GPS, përshpejtues, 
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magnetometra, busulla drejtimi, sensorë të temperaturës së mjedisit dhe sensorë elektronikë 

të orientimit të majës dhe animit; Sistemet e ekranit afër syrit që përfshijnë pajisje 

kompjuterike, ndërfaqe elektronike të ekranit dhe softuer për gjenerimin dhe shfaqjen e 

përmbajtjes së realitetit virtual dhe realitetit të përzier; Sistemet e ekranit afër syrit që 

përfshijnë pajisje kompjuterike, ndërfaqe elektronike të ekranit dhe softuer të përshtatur 

posaçërisht për syze; Sistemet e ekranit pranë syrit që përfshijnë syze dhe softuer për 

gjenerimin dhe shfaqjen e realitetit standard, realitetit të shtuar dhe përmbajtjes së realitetit 

të përzier; Ekranet pranë syve; Aparatet e komunikimit në rrjet, konkretisht, pajisje 

elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të veshura për dërgimin dhe marrjen e skedarëve 

tekst, të dhëna, audio, imazhe dhe video nëpër rrjete; Pedometrat; Pajisjet periferike për 

pajisje të lëvizshme, përkatësisht pedometrat dhe lartësimatësit; Software asistent personal; 

Asistentë personalë dixhitalë; Pajisjet elektronike personale të përdorura për të gjurmuar 

qëllimet dhe statistikat e fitnesit; Gjurmues personal fitnesi; Pajisjet personale të shfaqjes së 

videove në natyrën e ekraneve të veshur për shikimin e përmbajtjes dixhitale duke përfshirë 

realitetin virtual, realitetin e shtuar dhe përmbajtjen e realitetit të përzier; Ekranet e shfaqjes 

personale të videos; Pajisje elektronike dixhitale portative, të dorës dhe personale për 

regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin, rishikimin dhe marrjen e tekstit, të 

dhënave dhe skedarëve dixhitalë; Aparatet e telekomandës për pajisje kompjuterike të 

veshur dhe orë inteligjente; Sensorë për përdorim shkencor që do të vishen nga njeriu për të 

mbledhur të dhëna biometrike njerëzore, pajisje elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të 

mbathshme për regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e 

skedarëve tekst, të dhëna, audio, imazhe dhe video; Syze inteligjente; Syze inteligjente me 

aftësi audio me tela dhe pa tela; Shiritat e orëve inteligjente; Rripat e orëve inteligjente; Orë 

inteligjente; Software asistent social; Software dhe firmware për kontrollin, konfigurimin 

dhe menaxhimin e kontrollorëve; Softuer dhe firmware për shfaqjen e lojërave video dhe 

mediave elektronike në pajisjet e ekranit të ofruar si përditësime për ose në kombinim me 

pajisjet e ekranit të montuar në kokë; Software dhe firmware për programet e sistemit 

operativ; Softuer dhe firmware për drejtuesit e videove dhe përpunimin e videove të ofruara 

si përditësime për ose në kombinim me pajisjet e ekranit të montuar në kokë; Software dhe 

firmware për të mundësuar pajisjet elektronike të ndajnë të dhëna dhe të komunikojnë me 

njëri-tjetrin; Programe drejtuese të softuerit për pajisjet elektronike për të mundësuar 

komunikimin e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve elektronike me njëra-tjetrën; Software 

për reklamuesit për të komunikuar dhe ndërvepruar me komunitetet online; Softuer për 

sinjalizime, mesazhe, emaile dhe rikujtues, dhe për regjistrimin, organizimin, transmetimin, 

manipulimin, rishikimin dhe marrjen e tekstit, të dhënave, audios, imazheve dhe skedarëve 

dixhital dhe ekraneve; Softuer për komunikim me anë të rrjeteve lokale pa tel, teknologjive 

me valë dhe protokolleve të tjera të komunikimit ndërmjet sistemeve të ekranit afër syrit 

dhe pajisjeve të rrjetit, përkatësisht telefonave celularë, telefonave inteligjentë, 

kompjuterëve, tabletave dhe sistemeve të tjera kompjuterike; Softuer për konvertimin e 

gjuhës natyrore në komanda të ekzekutueshme nga makineri; Softuer për krijimin dhe 

menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Softuer për 

krijimin, modifikimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, shikimin, postimin, shfaqjen, 

etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, për të treguar mendimin, për të 

komentuar, për të futur, për të transmetuar dhe për të ndarë ose për të ofruar media 

elektronike ose informacione nëpërmjet kompjuterit dhe rrjetet e komunikimit; Softuer për 

krijimin, menaxhimin dhe aksesin në grupe brenda komuniteteve virtuale; Softuer për 
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krijimin, menaxhimin dhe ndërveprimin me një komunitet online; Software për lehtësimin 

dhe organizimin e financimit dhe shpërndarjes së mbledhjes së fondeve dhe donacioneve; 

Softuer për gjenerimin e imazheve që do të shfaqen në sistemin e ekranit afër syrit; Softuer 

për integrimin e të dhënave elektronike me mjediset e botës reale për qëllime argëtimi, 

edukimi, lojërash, komunikimi dhe rrjetesh sociale; Softuer për modifikimin dhe 

mundësimin e transmetimit të imazheve, përmbajtjeve dhe të dhënave audio, audio vizuale 

dhe video; Softuer për shërbimet e mbledhjes së fondeve për bamirësi në internet dhe 

shërbimet e donacioneve financiare; Softuer për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve; Software për organizimin, kërkimin dhe menaxhimin e ngjarjeve; Softuer për 

planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë, duke bërë rekomandime; Softuer për 

përpunimin e imazheve, grafikave, audios, videove dhe tekstit; Softuer për regjistrimin, 

ruajtjen, transmetimin, marrjen, shfaqjen dhe analizimin e të dhënave nga hardueri 

kompjuterik i veshur; Softuer për telefonat inteligjentë dhe sisteme të tjera kompjuterike 

për të gjeneruar të dhëna, imazhe dhe audio për shfaqje në sistemet e ekranit afër syrit dhe 

për transmetimin e të dhënave, imazheve, audios në sistemet e ekranit afër syrit; Softuer për 

telefonat inteligjentë dhe sisteme të tjera kompjuterike për marrjen e të dhënave nga 

sistemet e ekranit afër syrit; Software për hartën sociale dhe të destinacionit; Softuer për 

rrjete sociale; Softuer për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese multimediale; Softuer për 

mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe 

ruajtjen e të dhënave dhe informacionit; Softuer për gjurmimin e lëvizjes, vizualizimin, 

manipulimin, shikimin dhe shfaqjen e përvojave të realitetit të shtuar, të përzier dhe virtual; 

Softuer për përdorim si ndërfaqe programimi aplikacioni (API); Softuer për përdorim në 

krijimin dhe dizajnimin e softuerëve të realitetit virtual, realitetit të shtuar dhe realitetit të 

përzier; Softuer për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit me valë; 

Softuer në natyrën e një aplikacioni celular; Softuer që u mundëson individëve, grupeve, 

kompanive dhe markave të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet për qëllime 

marketingu; Softuer, domethënë, një ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e ndërveprimit 

midis njerëzve dhe makinerive; Aparatet dhe instrumentet e telekomunikacionit, 

konkretisht altoparlantët dhe mikrofonat e shitur si veçori përbërëse të kompjuterëve, 

pajisjeve elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të veshura për dërgimin dhe marrjen e 

thirrjeve telefonike, mesazheve me tekst, postës elektronike dhe të dhëna të tjera dixhitale, 

dhe për përdorim në ofrimin e aksesit në Interneti; syze realiteti virtual; Kufje të realitetit 

virtual; Softuer i realitetit virtual; Softuer i realitetit virtual për argëtim interaktiv; Softuer i 

realitetit virtual për lundrimin në një mjedis të realitetit virtual; Softuer i realitetit virtual 

për gjurmimin e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; Softuer i 

realitetit virtual për funksionimin e kufjeve të realitetit virtual; Softuer i realitetit virtual për 

përdoruesit që të përjetojnë vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen e realitetit virtual; 

Softuer i realitetit virtual, i shtuar dhe i përzier për t'u përdorur për të mundësuar 

kompjuterët, konzolat e lojërave video, konzolat e lojërave me video në dorë, kompjuterët 

tablet, pajisjet celulare dhe telefonat celularë për të ofruar përvoja të realitetit virtual, të 

shtuar dhe të përzier; Orë, byzylykë dhe shirita dore që komunikojnë të dhëna me asistentët 

personalë dixhitalë, telefonat inteligjentë dhe kompjuterët personalë përmes faqeve të 

internetit të internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit; 

Sistemet e ekranit të papërshkueshëm nga uji pranë syrit që përfshijnë pajisje kompjuterike, 

ndërfaqe elektronike të ekranit dhe softuer për gjenerimin dhe shfaqjen e përmbajtjes së 

realitetit virtual dhe realitetit të përzier; Gjurmuesit e aktivitetit të veshur; aksesore 
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kompjuterike që mbahen ne trup; Pajisjet kompjuterike që mbahen ne trup të përbëra 

kryesisht nga softuer dhe ekrane ekrani për lidhje me kompjuterë, kompjuterë tabletë, 

pajisje celulare dhe telefona celularë për të mundësuar përvojat botërore të realitetit virtual, 

realitetit të shtuar dhe realitetit të përzier; Pajisjet elektronike dixhitale që mbahen ne trup e 

qe përbëhen kryesisht nga softuer për sinjalizimet, mesazhet, emailet dhe përkujtuesit, dhe 

për regjistrimin, organizimin, transmetimin, manipulimin, rishikimin dhe marrjen e tekstit, 

të dhënave, audios, imazhit dhe skedarit dixhital dhe ekranet e prezantimit; Pajisje 

elektronike dixhitale që mbahen ne trup përkatësisht syze, syze dhe kufje; Pajisjet 

elektronike që mbahen ne trup, domethënë, orët, byzylykët dhe shiritat e dorës që përbëhen 

nga softuer që komunikon të dhëna me asistentët personalë dixhitalë, telefonat inteligjentë 

dhe kompjuterët personalë përmes faqeve të internetit të internetit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike dhe elektronike të komunikimit; aksesore, që mund të mbahen ne trup, per 

kompjutera, kompjuterë tabletë, pajisje të lëvizshme dhe telefona celularë, përkatësisht, 

ekrane të konfigurueshme të montuara në kokë; Pajisjet periferike të kompjuterit me vale  

28  Kufje të realitetit virtual për të luajtur video lojëra për t'u lidhur me kompjuterët, 

konzolat e lojërave video, konzolat e lojërave me video në dorë, kompjuterët tabletë, 

celularë dhe telefonat celularë për të gjithë botën e realitetit virtual; Konzolat elektronike 

dhe interaktive multimediale të lojërave; Njësi telekomandë interaktive për videolojëra; 

Pajisjet periferike që vishen për të luajtur video lojëra të përshtatura posaçërisht 

kompjuterë, konzola video lojërash, konzola për lojëra video në dorë, kompjuterë tabletë, 

pajisje celulare dhe telefona celularë; Kontrollues lojërash për lojëra kompjuterike; Kufje 

audio dhe vizuale për përdorim në luajtje e videolojërave; Njësi dore për të luajtur lojëra 

elektronike, kompjuterike, interaktive dhe video; pajisjet e lojërave, të lëvizshme të 

lojërave, konkretisht, makinat e lojërave me ose pa dalje video për të luajtur lojëra 

kompjuterike dhe videolojëra; Konzolat e lojërave kompjuterike për përdorim me një ekran 

ose monitor të jashtëm; Aparatet për lojëra elektronike të ndryshme nga ato të përshtatura 

për me ekran ose monitor të jashtëm; Aparat për lojëra elektronike të përshtatur për të 

përdorur një ekran ose monitor të jashtëm; Çanta të përshtatur posaçërisht për video lojëra 

në dorë dhe konzola për video lojëra; joystick per kompjutera dhe video lojëra; Konzolat e 

lojërave kompjuterike për lojëra rekreative; Filma plastikë të njohur si lëkura për mbulimin 

dhe mbrojtjen e aparateve elektronike të lojërave, konkretisht, konzolat e videolojërave dhe 

njësitë e videolojërave që mbahen në dorë; Kontrollorët e lojërave në natyrën e tastierave 

për lojëra kompjuterike; Lojëra të përshtatura për përdorim me aparate TV; Kufje për lojëra 

të përshtatura për përdorim në luajtjen e videolojërave; Njësi me joystick për të luajtur 

videolojëra; Konzolat e lojërave me dorë; lojërat elektronike me dorë të përshtatura për 

përdorim vetëm për ekrane me kristal të lëngshëm; Njësi komandimi me dore për të luajtur 

lojëra elektronike për ekran ose monitor të jashtëm; Makina për video lojëra; Makina për 

lojëra LCD; Kontrollorët elektronikë që komnadohen nga lojtari për makinat elektronike të 

lojërave video; Kuti mbajtëse mbrojtëse të përshtatur posaçërisht për video-lojërat në dorë 

dhe konzolat e videolojërave; Makinë e pavarur për video lojëra; Mbështetese për aparate 

për lojëra elektronike, konkretisht, konzola për video lojëra dhe njësi qe komandohen me 

dore për video lojëra; Njësi tavoline për të luajtur lojëra elektronike të ndryshme nga ato të 

lidhura me televizor ose kompjuter; Telekomanda interaktive të videolojërave për të luajtur 

lojëra elektronike; Kontrollore për konsolat e lojërave; Makina për video lojëra Arcade; 

Konzola për video lojëra; lojra dhe lodra; Artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; Dekorime për pemët e Krishtlindjeve; aparate për formimin e 
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trupit; aparate për stërvitjen e trupit; pajisje për stërvitjen e trupit; pajisje për sport dhe 

lojëra; Makina stërvitorere 

Klasa 35:Shërbime reklamimi; Reklamimi në media elektronike; Shpërndarja e reklamave 

për të tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, 

përkatësisht, shërbimet e reklamimit për gjurmimin e performancës së reklamave, për 

menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave të 

reklamave, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, shërbimet e menaxhimit të fushatës 

reklamuese, targetimit, zbatimit dhe optimizimit; Përgatitja dhe realizimi i planeve dhe 

koncepteve mediatike dhe reklamuese; Projektimi i materialeve reklamuese për të tjerët; 

Shërbimet e reklamimit, domethënë, planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët, 

vlerësimi i markës dhe shërbimet e pozicionimit të markës për të tjerët, dhe shërbimet e 

prokurimit të reklamave për të tjerët; Shërbim reklamash, përkatësisht, vendosja e 

reklamave në faqet e internetit për të tjerët; Reklamimi, marketingu dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve me anë të ofrimit të pajisjeve fotografike dhe video 

në ngjarje të veçanta; Organizimi i ekspozitave dhe eventeve në fushën e zhvillimit të 

softuerit dhe harduerit për qëllime komerciale ose reklamuese; Shërbimet e reklamimit, 

përkatësisht, ofrimi i hapësirës së klasifikuar reklamuese nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

tjera të komunikimit; Përpilimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike online dhe 

bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushën e klasifikimeve; Promovimi i mallrave 

dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet kompjuterëve dhe rrjeteve të komunikimit; 

Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve me anë të shpërndarjes së reklamave 

video përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; Ofrimi i ngjarjeve 

promocionale nëpërmjet video streaming live; Shërbimet e marketingut dhe promovimit; 

Shërbime konsulence në fushën e reklamës dhe marketingut; asistencë biznesi dhe 

shërbime konsulence; Konsulencë biznesi në lidhje me aktivitetet e marketingut; Shërbimet 

e konsulencës për strategjinë e markës; Konsulencë biznesi në fushën e telekomunikacionit; 

Shërbimet e këshillimit të menaxhimit të biznesit për t'u mundësuar subjekteve të biznesit, 

organizatave joqeveritare dhe organizatave jofitimprurëse të zhvillojnë, organizojnë dhe 

administrojnë programe për të ofruar akses më të madh në rrjetet globale të komunikimit; 

Shërbimet e rrjeteve të biznesit; Shërbime konsulence për punësim dhe rekrutim; 

Promovimi i shitjeve për të tjerët duke lehtësuar shërbimet e kartave të dhuratave të 

parapaguara, përkatësisht, lëshimi i certifikatave të kartave dhuratë që mund të blihen për 

mallra ose shërbime; Shërbime reklamimi për nxitjen e ndërgjegjësimit të publikut për 

aktivitetet bamirëse, filantropike, vullnetare, publike dhe komunitare dhe aktivitete 

humanitare; Ofrimi i programeve të konkursit dhe çmimeve nxitëse për qëllime marketingu 

dhe reklamimi për të njohur, shpërblyer dhe inkurajuar individë dhe grupe që angazhohen 

në vetë-përmirësim, vetë-përmbushje, bamirësi, filantropike, vullnetare, shërbime publike 

dhe komunitare dhe aktivitete humanitare dhe ndarjen e produktit të punës krijuese ; 

Shërbime konsulence biznesi për profesionistë dhe biznese në fushën e zhvillimit të 

aplikacioneve të softuerit celular; Organizimi, promovimi, organizimi dhe kryerja e 

ngjarjeve, ekspozitave dhe ekspozitave të veçanta për qëllime komerciale, promovuese ose 

reklamuese; Organizimi dhe drejtimi i ngjarjeve, ekspozitave, ekspozitave dhe 

konferencave për qëllime komerciale në industrinë e argëtimit ndërveprues, realitetit 

virtual, elektronikës së konsumit dhe argëtimit të lojërave video; Shërbimet e dyqaneve me 

pakicë në internet që paraqesin harduer dhe softuer të realitetit virtual dhe realitetit të 
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shtuar; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet që paraqesin përmbajtje të realitetit 

virtual dhe media dixhitale, përkatësisht muzikë, video, imazhe, tekst, vepra audiovizuale të 

para-regjistruara dhe softuer lojërash të realitetit virtual dhe të shtuar; Sigurimi i tregjeve 

online për shitësit e mallrave dhe/ose shërbimeve; Shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në 

natyrën e lehtësimit të shkëmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të 

treta nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimit; Lidhja e blerësve dhe shitësve 

nëpërmjet një mjedisi rrjeti online; Shërbimet promovuese, përkatësisht, ofrimi i 

shërbimeve të katalogut elektronik; Sigurimi i informacionit të drejtorisë telefonike 

nëpërmjet rrjeteve globale të komunikimit; Shërbimet e asistencës së biznesit, përkatësisht, 

menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Sigurimi i informacionit komercial, përkatësisht, 

komentet e përdoruesve në lidhje me organizatat e biznesit, ofruesit e shërbimeve dhe 

burime të tjera; Hulumtimi i marketingut, përkatësisht, hulumtimi dhe analiza e fushatës 

reklamuese dhe preferencave të konsumatorëve; Shërbimet e kërkimit të tregut; Ofrimi i 

shërbimeve të kërkimit të tregut dhe informacionit; Menaxhimi i informacionit të biznesit, 

përkatësisht, raportimi i informacionit të biznesit dhe analitika e biznesit në fushat e 

reklamimit dhe marketingut; Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi, funksione zyre; 

Përpilimi i drejtorive të biznesit në internet që paraqesin bizneset, produktet dhe shërbimet 

e të tjerëve; Promovimi i interesit publik dhe ndërgjegjësimit për çështjet që përfshijnë 

aksesin në internet për popullsinë globale; Shërbimet e shoqatës, përkatësisht, promovimi i 

adoptimit, pranimit dhe zhvillimit të komp teknologjitë e mitrës; Organizimi i ngjarjeve të 

rrjeteve të biznesit në fushën e softuerit me kod të hapur; Promovimi i standardeve të 

përbashkëta vullnetare të industrisë për zhvillimin dhe ekzekutimin e softuerit; Organizimi 

dhe realizimi i konferencave të biznesit; Organizimi dhe realizimi i konferencave të biznesit 

në fushën e zhvillimit dhe përdorimit të gjuhës së programimit; Kryerja e hetimeve të 

biznesit në fushën e mediave sociale; Shërbime konsulence në fushën e vlerësimit të 

përmbajtjes së mediave sociale; Shërbime konsulence në fushën e politikave dhe 

rregulloreve të mediave sociale; Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; 

Shërbimet e biznesit dhe reklamave; Shërbimet e inteligjencës së tregut; Sigurimi i një faqe 

interneti që përmban një treg në internet për shitjen dhe tregtimin e mallrave virtuale me 

përdorues të tjerë; Shërbimet e tregtimit online; Organizimi dhe realizimi i ngjarjeve të 

veçanta për qëllime biznesi; Blockchain si shërbim, përkatësisht këshilla dhe informacion 

biznesi në fushën e teknologjisë blockchain; Sigurimi i përkujtuesve dhe njoftimeve 

elektronike; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes së informacionit, përkatësisht, ofrimi 

i hapësirës së klasifikuar reklamuese nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, synimi dhe optimizimi i reklamave në internet; 

Organizimi dhe kryerja e ngjarjeve të veçanta për qëllime komerciale, promovuese ose 

reklamuese; Shërbimet e shoqatës që promovojnë interesat e profesionistëve dhe bizneseve 

në fushën e zhvillimit të aplikacioneve të softuerit celular; Konsulencë për markën; 

Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, përkatësisht, shërbimet e reklamimit për gjurmimin e 

performancës së reklamave, për menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për 

analizimin e të dhënave të reklamave, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për 

optimizimin e performancës së reklamave; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, 

përkatësisht planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e prokurimit 

për të tjerët, përkatësisht, blerjen e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera; Rrjetëzimi 

i biznesit; Shërbimet bamirëse, përkatësisht, promovimi i ndërgjegjësimit të publikut për 

aktivitetet bamirëse, filantropike, vullnetare, publike dhe komunitare dhe aktivitetet 
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humanitare; Shërbimet e konsulencës në fushat e reklamimit dhe marketingut, përkatësisht 

përshtatja e reklamave dhe përpjekjeve të marketingut të të tjerëve; Përhapja e reklamave 

për të tjerët nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e punësimit dhe 

rekrutimit; Lehtësimi i shkëmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të 

treta nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimit; Shërbimet e marketingut, 

reklamimit dhe promovimit, domethënë, ofrimi i informacionit në lidhje me zbritjet, 

kuponët, zbritjet, kuponat, lidhjet me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve dhe 

ofertat speciale për mallrat dhe shërbimet e të tjerëve; Reklamimi online dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; Shërbimet e dyqaneve me pakicë 

në internet që paraqesin kufje me realitet virtual, realitet të përzier dhe realitet të shtuar, 

lojëra, përmbajtje dhe media dixhitale; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet në 

lidhje me pajisjet elektronike të fitnesit të veshur, peshoret personale të peshimit, 

gjurmuesit e aktivitetit të veshur, veshjet e fitnesit dhe sportive, dhe aksesorët për mallrat e 

lartpërmendura; Organizimi, promovimi dhe realizimi i ekspozitave, ekspozitave tregtare 

dhe eventeve për qëllime biznesi; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve me 

anë të shpërndarjes së reklamave video në internet dhe rrjetet e komunikimit; Promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Ofrimi i drejtorive online të biznesit që paraqesin bizneset, produktet dhe shërbimet e të 

tjerëve; Sigurimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Sigurimi i lehtësirave 

në internet për transmetim të drejtpërdrejtë të videove të ngjarjeve promovuese; Sigurimi i 

lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe online 

për softuerët, pajisjet elektronike dhe këpucët që përfshijnë sensorë që lejojnë konsumatorët 

të përfshihen në garat atletike virtuale dhe klasa individuale dhe grupore fitnesi; Shërbimet 

e dyqaneve me pakicë dhe me pakicë në internet që lejojnë konsumatorët të angazhohen në 

stërvitje fitnesi, gara atletike virtuale dhe klasa individuale dhe grupore të fitnesit; 

Shërbimet e dyqaneve me pakicë në lidhje me pajisjet elektronike të fitnesit të veshur, 

peshoret personale të peshimit, gjurmuesit e aktivitetit të veshur, veshjet e fitnesit dhe 

sportive, dhe aksesorët për mallrat e lartpërmendura  

36  Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi i 

transaksioneve të sigurta elektronike dhe opsioneve të pagesave; Përpunimi elektronik i të 

dhënave të pagesës së faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Shërbimet e transferimit elektronik 

të fondeve; Shërbimet e përpunimit të transaksioneve të kartave elektronike të kreditit, 

kartave të debitit dhe kartave të dhuratave; Ofrimi i shërbimeve elektronike të pagesave 

celulare për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e procesimit të pagesave; Shërbimet 

e transaksioneve financiare; Lehtësimi dhe organizimi i mbledhjes së fondeve dhe 

shpërndarjes së donacioneve për mbledhjen e fondeve; Shërbimet bamirëse, përkatësisht, 

koordinimi i prokurimit dhe shpërndarjes së donacioneve monetare nga individë dhe 

kompani për palët e treta; Ofrimi i shërbimeve të pagesës së faturave nëpërmjet 

aplikacioneve elektronike celulare; Shërbimet financiare, përkatësisht, sigurimi i një 

monedhe virtuale për përdorim nga anëtarët e një komuniteti në internet në lidhje me 

videolojërat, përmbajtjen e transmetimit të drejtpërdrejtë dhe përmbajtjen video sipas 

kërkesës nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shkëmbimi financiar; Shërbimet 

elektronike të pagesave celulare për të tjerët; Këmbimi virtual i valutës; Transferimi 

elektronik i valutave virtuale; Çështjet financiare, përkatësisht menaxhimi financiar, 

planifikimi financiar, parashikimi financiar, menaxhimi i portofolit financiar dhe analiza 
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dhe konsultimi financiar; Informacioni financiar i siguruar me mjete elektronike; Shërbime 

brokerimi; Shërbimet e tregtarëve; Shërbimet e këmbimit valutor; Shërbimet e monedhës 

dixhitale; Shërbimet e kriptomonedhave; Shërbimet e monedhës virtuale; Shërbimet e 

portofolit dhe ruajtjes së monedhës dixhitale; Shërbimet e portofolit elektronik; Shërbimet 

elektronike të portofolit; Shërbimet financiare në lidhje me shërbimet e portofolit 

elektronik; Shërbimet e pagesës së faturave të ofruara përmes portofolit elektronik; 

Shërbimet bankare elektronike nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Tregtimi i valutës; 

Shërbimet e pagesave elektronike që përfshijnë përpunimin elektronik dhe transmetimin e 

mëpasshëm të të dhënave të pagesës së faturave; Monedhë dixhitale, monedhë virtuale, 

kriptomonedhë, aktive dixhitale dhe blockchain, aktive të dixhitalizuara, token dixhital, 

kripto token dhe shërbime të tregtimit të tokenave të shërbimeve; Monedha dixhitale, 

monedhë virtuale, kriptomonedhë, aktive dixhitale dhe blockchain, aktive të dixhitalizuara, 

token dixhital, kripto token dhe shërbime të përpunimit të tokenave të shërbimeve për të 

tjerët; Lehtësimi i transfertave të ekuivalentëve të parasë elektronike; Shërbimet e 

raportimit të lajmeve në fushën e lajmeve financiare; Shërbimet financiare, përkatësisht, 

ofrimi i shërbimeve të monedhës virtuale për përdorim nga anëtarët e një komuniteti online 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Lëshimi i shenjave të vlerës; Menaxhimi i 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

aseteve të dixhitalizuara, tokeneve dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; 

Shërbimet financiare, përkatësisht, sigurimi i një shkëmbimi financiar për tregtimin e 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

aktiveve të dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; 

Shërbimet e tregtimit të kriptomonedhave; Shërbimet e këmbimit të kriptovalutave; 

Përpunimi i pagesave në kriptomonedhë; Shërbimet e pagesave elektronike; Përpunimi i 

pagesave elektronike përmes shërbimeve elektronike të portofolit; Shërbimet e menaxhimit 

të valutës; Shërbimet e transferimit të valutës; Shërbimet financiare, përkatësisht, sigurimi i 

transferimit elektronik të monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve 

dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, argumenteve dixhitale, kripto-tokeneve 

dhe tokenave të shërbimeve; Konsulencë financiare në fushën e monedhës dixhitale, 

monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; Sigurimi i 

përpunimit dhe përcjelljes elektronike të transfertave elektronike të fondeve; Shërbimet e 

këmbimit valutor; Shërbimet e menaxhimit të investimeve; Shërbimet e kujdestarisë për 

institucionet financiare dhe fondet; Listimi dhe tregtimi i swap-eve dhe derivateve në 

monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, aktivet dixhitale dhe blockchain, 

aktivet e dixhitalizuara, tokenat dixhitalë, tokenat e kriptove dhe tokenat e shërbimeve; 

Këmbimi monetar; Pastrimi dhe rakordimi i transaksioneve financiare; Shërbimet e 

informacionit financiar; Shërbimet elektronike të tregtimit financiar; Tregtimi financiar 

elektronik, përkatësisht tregtimi i fushës së aseteve të dixhitalizuara; Sigurimi i 

informacionit financiar sipas kërkesës dhe në kohë reale në lidhje me monedhën dixhitale, 

monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e 

dixhitalizuara, tokenët dixhitalë, tokenat e kriptove dhe tokenat e shërbimeve; Ofrimi i 

informacionit në fushën e investimeve dhe financave mbi rrjetet kompjuterike dhe rrjetin 

global të komunikimit; Tregtimi elektronik i instrumenteve financiare; Shërbimet e 

pagesave të tregtisë elektronike; Përpunimi dhe transmetimi elektronik i të dhënave të 

pagesës së faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e 
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përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi i transaksioneve të sigurta 

tregtare dhe opsioneve të pagesave; Shërbimet e transaksioneve financiare, përkatësisht, 

sigurimi i një monedhe virtuale për përdorim nga anëtarët e një komuniteti në internet 

nëpërmjet internetit dhe komunitetit rrjete kationesh; Shërbimet tregtare, përkatësisht, 

shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Shërbimet e përpunimit të pagesave, 

përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të përpunimit të transaksioneve në monedhë virtuale për 

të tjerët; Shërbimet e kartave të dhuratave të parapaguara, përkatësisht, lëshimi i 

certifikatave të kartave dhuratë që mund të blihen për mallra ose shërbime  

38  Telekomunikacioni; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi 

elektronik i mediave elektronike, të dhënave, mesazheve, grafikave, imazheve, fotografive, 

videove, përmbajtjeve audio-vizuale dhe skedarëve; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe pranimit të të dhënave nëpërmjet rrjeteve të 

telekomunikacionit; Telekomunikacioni dhe shërbimet kompjuterike të rrjetit peer-to-peer, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, komunikime dhe informacione të 

reklamave në media; Shërbimet e shkëmbimit të fotografive, videove dhe të dhënave, 

përkatësisht transmetimi elektronik i skedarëve fotografikë dixhitalë, videove dhe 

përmbajtjes audio vizuale midis përdoruesve të internetit; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, shkëmbimi elektronik i zërit, të dhënave, audio, video, teksti dhe grafika të 

aksesueshme nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; Sigurimi i aksesit në 

kompjuter, bazat e të dhënave elektronike dhe online; Sigurimi i aksesit në bazat e të 

dhënave kompjuterike në fushat e rrjeteve sociale dhe prezantimit dhe takimeve sociale; 

Sigurimi i forumeve online për komunikim mbi tema me interes të përgjithshëm; Ofrimi i 

dhomave të bisedave në internet, shërbimeve të mesazheve të çastit dhe tabelave 

elektronike të buletinit; Shërbimet e chatroom-it për rrjetet sociale; Sigurimi i lidhjeve të 

komunikimit në internet të cilat transferojnë përdoruesit e pajisjeve celulare dhe të internetit 

në faqet e tjera të internetit; Lehtësimi i aksesit në faqet e internetit të palëve të treta ose në 

përmbajtje të tjera elektronike të palëve të treta nëpërmjet një identifikimi universal; 

Shërbimet e transmetimit audio, tekst dhe video përmes internetit ose rrjeteve të tjera të 

komunikimit; Shërbimi Voice over Internet Protocol (VOIP); Shërbimet e komunikimit të 

telefonisë; Shërbimet e komunikimit me telefon celular; shërbimet e videokonferencave; 

Sigurimi i objekteve dhe pajisjeve për video-konferenca; Shërbimet e telekonferencës audio 

dhe vizuale; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjes audiovizuale, 

audiovizuale dhe interaktive nëpërmjet internetit; Sigurimi i një forumi të komunitetit në 

internet për përdoruesit që të ndajnë dhe transmetojnë informacione, audio, video, lajme në 

kohë reale, përmbajtje argëtuese ose informacione, për të formuar komunitete virtuale dhe 

për t'u angazhuar në rrjetet sociale; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, 

transmetimi elektronik i përmbajtjes dhe të dhënave të realitetit virtual; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht ofrimi i shërbimeve mbështetëse teknike lidhur me përdorimin e 

pajisjeve të komunikimit; Shërbimet e mesazheve në ueb; Shërbimet e mesazheve të çastit; 

Transmetimi elektronik i koduar dhe shpërndarja e të dhënave të rikuperuara; Sigurimi i 

aksesit në rrjetet e telekomunikacionit dhe internet; Sigurimi i lidhjes në internet; Sigurimi i 

informacionit për telekomunikacionin; Konsulencë në fushën e shërbimeve të 

telekomunikacionit, përkatësisht transmetimin e zërit, të dhënave dhe dokumenteve 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të internetit; 

Shërbimet e transmetimit në internet; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, ofrimi i 
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qasjes në internet përmes rrjeteve me brez të gjerë; Transmetimi dhe transmetimi i 

drejtpërdrejtë i përmbajtjes audio, vizuale dhe audiovizuale të lojrave nëpërmjet një rrjeti 

global kompjuterik; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, sigurimi i aksesit në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online interaktive të përmbajtjeve të përcaktuara nga përdoruesit, 

përmbajtjeve të palëve të treta, fotove, videove, materialeve audio, vizuale dhe audio-

vizuale në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbime për ndarjen e fotografive dhe video; 

Shërbimet e transmetimit audio, tekst dhe video përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimit; Shkëmbimi elektronik i zërit, të dhënave, audio, video, teksti dhe grafiku 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të telekomunikacionit; Shërbimet peer-to-peer të 

shkëmbimit të fotografive dhe të dhënave, përkatësisht, transmetimi elektronik i skedarëve 

fotografikë dixhitalë, përmbajtjes grafike dhe audio ndërmjet përdoruesve të internetit; 

Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht transmetimi elektronik i 

skedarëve fotografikë dixhitalë, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale ndërmjet 

përdoruesve të internetit; Sigurimi i një forumi, dhomave të bisedave dhe tabelave 

elektronike të buletinit për përdoruesit e regjistruar për transmetimin e mesazheve dhe 

shkëmbimin e informacionit në lidhje me shëndetin dhe fitnesin, aktivitetet sportive dhe 

rrjetet sociale nëpërmjet një faqe interneti online dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe 

elektronike të komunikimit; Sigurimi i një faqe interneti që përmban informacion në lidhje 

me sportin, stërvitjen e fitnesit dhe zhvillimin e aftësive atletike; Sigurimi i një forumi on-

line për përdoruesit e regjistruar për shkëmbimin e informacionit në lidhje me aktivitetet 

personale, fitnesin dhe rrjetet sociale; Sigurimi i një forumi në internet për përdoruesit e 

regjistruar për shkëmbimin e informacionit në lidhje me fitnesin, aktivitetet sportive, 

qëllimet e fitnesit, trajnimin dhe stërvitjen e fitnesit dhe rrjetet sociale nëpërmjet një faqe 

interneti në internet dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit; 

Sigurimi i një forumi on-line, dhomave të bisedave dhe tabelave elektronike të buletinit për 

përdoruesit e regjistruar për transmetimin e mesazheve dhe shkëmbimin e informacionit në 

lidhje me ushqimin, aktivitetet personale, shëndetin dhe fitnesin, reklamat dhe rrjetet 

sociale; Sigurimi i tabelave elektronike të buletinit për transmetimin e mesazheve ndërmjet 

përdoruesve në fushën e interesit të përgjithshëm; Sigurimi i lidhjeve të komunikimit në 

internet që transferojnë pajisjen celulare dhe përdoruesit e internetit në lokacione të tjera 

lokale dhe globale online; Sigurimi i forumeve online për komunikim, përkatësisht 

transmetim mbi tema me interes të përgjithshëm; Ofrimi i shërbimeve mbështetëse teknike 

në lidhje me përdorimin e pajisjeve të komunikimit; Transmetimi i materialit audio dhe 

video në lidhje me aktivitetet atletike në internet dhe rrjete të tjera kompjuterike dhe 

komunikimi elektronike; Shërbimet e telekomunikacionit; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i të dhënave, mesazheve, grafikëve, fotografive, 

imazheve, audio, video, përmbajtje audio-vizuale dhe informacione; Shërbimet e 

telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi elektronik i përmbajtjes dhe të dhënave të 

realitetit virtual, të përzier dhe të shtuar; Telekonferencë; Shërbimet e protokollit me zë ne 

internet (VOIP).  

41  shërbime argëtimi; Shërbimet e publikimit elektronik për të tjerët; Publikimi i 

materialeve edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, buletineve dhe publikimeve 

elektronike; Publikimi i revistave online të pashkarkueshme, përkatësisht, ueb-logjeve 

(blogjeve) me përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesi, blogjeve që paraqesin reklama, 

marketing dhe përmbajtje biznesi, dhe blogje rreth realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; 

Sigurimi i burimeve online të publikimeve elektronike të pashkarkueshme për zhvilluesit e 
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programeve kompjuterike; Shërbime argëtuese dhe arsimore, përkatësisht, ofrimi i 

publikimeve online të pashkarkueshme në lidhje me teknologjinë e realitetit virtual 

nëpërmjet një faqe interneti; Shërbime argëtuese dhe arsimore, përkatësisht, ofrimi i 

publikimeve online të pashkarkueshme në lidhje me teknologjinë e realitetit të shtuar 

nëpërmjet një faqe interneti; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi i lojërave 

interaktive dhe me shumë lojtarë dhe me një lojtar të luajtur nëpërmjet internetit ose 

rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi i video lojërave online, 

lojërave kompjuterike, lojërave elektronike dhe lojërave interaktive; Sigurimi i një loje 

kompjuterike për përdorim në të gjithë rrjetin nga përdoruesit e rrjetit; Sigurimi i softuerit 

të lojërave të pashkarkueshëm në internet; Shërbimet e lojërave të realitetit virtual të 

ofruara nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e lojërave të 

realitetit të shtuar të ofruara nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; 

Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit virtual, argëtimit interaktiv 

dhe përmbajtjeve dhe përvojave të realitetit virtual; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lojërave të realitetit të shtuar, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të 

realitetit të shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave me realitet të përzier, 

argëtimi interaktiv dhe përmbajtje dhe përvoja me realitet të përzier; Shërbimet e argëtimit, 

përkatësisht, ofrimi i mjediseve të realitetit virtual në internet; Shërbimet e argëtimit, 

përkatësisht, ofrimi i mjediseve të realitetit të shtuar në internet; Prodhimi i videos me 

realitet të shtuar për qëllime argëtimi; Prodhimi i videove të realitetit virtual për qëllime 

argëtimi; Shërbimet e prodhimit dhe publikimit të argëtimit multimedial; Shërbimet 

argëtuese në natyrën e prodhimit dhe shërbimeve post-prodhuese të përmbajtjes argëtuese 

multimediale; Shërbime argëtuese dhe edukative, përkatësisht, ofrimi i filmave të 

pashkarkueshëm, shfaqjeve televizive, transmetimeve në internet, veprave audiovizuale dhe 

multimediale nëpërmjet internetit, si dhe informacione, rishikime dhe rekomandime në 

lidhje me filmat, shfaqjet televizive, transmetimet në internet, veprat audiovizuale dhe 

multimediale; Sigurimi i informacionit për lojërat kompjuterike online dhe videolojërat 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; Organizimi dhe realizimi i 

konferencave edukative; Organizimi i ekspozitave, ngjarjeve dhe konferencave në fushën e 

kulturës, argëtimit, arsimit dhe rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesore dhe jokomerciale; 

Organizimi dhe kryerja e garave dhe ngjarjeve argëtuese për lojtarët e lojërave video, 

kompjuterike, elektronike ose interaktive multimediale; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

organizimi dhe organizimi i garave për inkurajimin e përdorimit dhe zhvillimit të argëtimit 

interaktiv, realitetit virtual, realitetit të shtuar, elektronikës së konsumatorit dhe softuerit 

dhe harduerit për lojëra video; Organizimi i ekspozitave në fushën e argëtimit interaktiv, 

realitetit virtual, elektronikës së konsumit dhe industrisë së argëtimit të lojërave video për 

qëllime kulturore ose edukative; Ofrimi dhe kryerja e konkurseve të dizajnuara për të 

njohur, shpërblyer dhe inkurajuar individë dhe grupe që angazhohen në vetë-përmirësim, 

vetë-përmbushje, bamirësi, filantropike, vullnetare, shërbime publike dhe komunitare dhe 

aktivitete humanitare, dhe ndarjen e produktit të punës krijuese; Organizimi i ekspozitave, 

konferencave dhe ngjarjeve në fushën e zhvillimit të softuerit për qëllime edukative; Ofrimi 

dhe organizimi i konkurseve për qëllime edukative dhe argëtuese për zhvilluesit e softuerit; 

Shërbime edukative, përkatësisht organizimi dhe mbajtja e konferencave dhe seminareve në 

fushën e inteligjencës artificiale dhe internetit të gjërave; Shërbime edukative, përkatësisht 

organizimi dhe mbajtja e konferencave, kurseve, seminareve dhe trajnimeve online në 

fushat e reklamimit, marketingut, rrjeteve sociale, internetit dhe mediave sociale, dhe 
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shpërndarja e materialit të kursit në lidhje me to; Organizimi, promovimi dhe realizimi i 

ekspozitave, ekspozitave tregtare dhe eventeve për qëllime biznesi; Trajnim në fushën e 

dizajnit, reklamave dhe teknologjive të komunikimit; Trajnim në fushën e planifikimit 

strategjik të medias në lidhje me reklamat, marketingun dhe biznesin; Ofrimi i 

informacionit në fushën e argëtimit; Sigurimi i informacionit argëtues, duke përfshirë 

tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafikë, imazhe fotografike dhe 

informacione audio vizuale, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; 

Sigurimi i informacionit për qëllime edukative dhe argëtuese në fushat e argëtimit, kohes se 

lire dhe studentore, dhe socio grupet e interesit të shoqërisë dhe komunitetit; Dhënia me 

qira e kioskave të fotografimit dhe videografimit për kapjen, ngarkimin, editimin dhe 

ndarjen e fotografive dhe videove; Arsimi; Ofrimi i trajnimeve; Aktivitete sportive dhe 

kulturore; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi i videove në internet që shfaqin lojëra 

që luhen nga të tjerët; Shërbimet e lojërave në natyrën e ofrimit të një faqe interneti për 

konsumatorët për të transmetuar lojërat e të tjerëve; Organizimi dhe realizimi i 

konferencave edukative në fushën e zhvillimit të softuerit; Seminare edukative, klasa, seri 

folësish, konferenca dhe trajnime në fushën e softuerit me kod të hapur dhe zhvillimit të 

softuerit; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, seritë komedi të vazhdueshme, drama, 

dokumentarë, seri dokumentare, të animuara, mistere dhe realitete dhe seri televizive të 

ofruara në internet; Revista online, përkatësisht, bloge që përmbajnë komedi, dramë, 

dokumentarë, seriale dokumentare, të animuara, mistere, dhe realitete dhe përmbajtje 

argëtuese; Ofrimi i videoklipeve, videove, vlog-eve, imazheve, ilustrimeve, artikujve dhe 

abstrakteve të artikujve në fushën e komedisë, dramës, dokumentarit, serialeve 

dokumentare, të animuar, misterit dhe realitetit, të pashkarkueshme në internet; Ofrimi i 

videove online të pashkarkueshme në fushën e komedisë, dramës, dokumentarit, serialeve 

dokumentare, të animuara, misterit dhe argëtimit real; Shërbime edukative, përkatësisht 

ofrimi i publikimeve online në fushën e përmbajtjes së mediave sociale; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me përmbajtjen e mediave sociale; Publikimi elektronik online në 

lidhje me përmbajtjen e mediave sociale; Publikimi i materialeve edukative, përkatësisht, 

botimi i artikujve, manualeve, revistave dhe blogjeve në fushat e zhvillimit të softuerit, 

inteligjencës artificiale, mësimit të makinerive dhe ndërtimit të ndërfaqeve të përdoruesit; 

Organizimi dhe realizimi i punëtorive trajnuese; Informacion për rekreacion; prodhim video 

me realitet të shtuar; Kryerja dhe sigurimi i aksesit në stërvitjet live online, udhëzimet dhe 

seancat e fitnesit; Kryerja e klasave të fitnesit; Shërbime arsimore; Shërbime edukative, 

përkatësisht, mbajtja e seminareve, konferencave dhe punëtorive në fushën e shëndetit dhe 

mirëqenies; Shërbime edukative, përkatësisht organizimi dhe mbajtja e konferencave dhe 

seminareve në fushat e realitetit virtual, realitetit të shtuar, inteligjencës artificiale dhe 

internetit të gjërave; Shërbimet e publikimit elektronik; Shërbime argëtuese dhe edukative, 

përkatësisht, ofrimi i filmave të pashkarkueshëm, shfaqjeve televizive, transmetimeve në 

internet, veprave audiovizuale dhe multimediale nëpërmjet internetit, si dhe informacione, 

rishikime dhe rekomandime në lidhje me filmat, shfaqjet televizive, transmetimet në 

internet, veprat audiovizuale dhe multimediale; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

organizimi dhe organizimi i konkurseve për inkurajimin e përdorimit dhe zhvillimit të 

argëtimit interaktiv, realitetit virtual, realitetit të shtuar, realitetit të përzier, elektronikës së 

konsumatorit dhe softuerit dhe harduerit për argëtim të lojërave video; Shërbimet argëtuese, 

përkatësisht, programet e çmimeve të konkursit dhe nxitjes të krijuara për të shpërblyer 

pjesëmarrësit e programit që ushtrojnë, marrin pjesë në aktivitete sportive, angazhohen në 
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aktivitete që promovojnë shëndetin, bëjnë arritje në ushtrime dhe aktivitete sportive dhe 

arrijnë qëllime personale në lidhje me stërvitjen, aktivitetet sportive dhe fitnesin; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, programet e çmimeve të konkursit dhe nxitjes të krijuara për të 

shpërblyer pjesëmarrësit e programit që ushtrojnë, bëjnë zgjedhje ushqimore të 

shëndetshme dhe angazhohen në aktivitete të tjera promovuese të shëndetit; Shërbimet e 

argëtimit, përkatësisht, programet e çmimeve nxitëse të krijuara për të shpërblyer 

pjesëmarrësit e programit që ushtrojnë; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, sigurimi i aksesit 

në bazat e të dhënave elektronike dhe online interaktive të përmbajtjeve të përcaktuara nga 

përdoruesit, përmbajtjeve të palëve të treta, fotove, videove, materialeve audio, vizuale dhe 

audio-vizuale në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i një forumi në internet për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit 

për qëllime argëtimi dhe rrjete sociale dhe biznesi; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lehtësirave në internet për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese dhe transmetimit 

të drejtpërdrejtë të videove të ngjarjeve argëtuese; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi 

i lehtësirave në internet për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese dhe transmetimit të 

drejtpërdrejtë të videove të ngjarjeve argëtuese; Shërbimet e argëtimit, përkatësisht, ofrimi i 

mjediseve të realitetit të përzier në internet; Prodhim video me realitet të përzier; Shërbimet 

e prodhimit multimedial; Revista online, përkatësisht blogje që përmbajnë komente, 

këshilla dhe informacione në fushat e shëndetit, mirëqenies, gjumit, fitnesit dhe të 

ushqyerit; Revistat online, përkatësisht, bloget; Revista në internet, përkatësisht, blogje 

(blog) që paraqesin përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesit; Organizimi i programeve të 

konkursit dhe çmimeve nxitëse për zhvilluesit e softuerit; Organizimi i ekspozitave dhe 

ngjarjeve për qëllime kulturore, edukative ose argëtuese; Organizimi i ekspozitave dhe 

ngjarjeve në fushën e argëtimit interaktiv, realitetit virtual, realitetit të përzier dhe realitetit 

të shtuar, elektronikës së konsumit dhe industrisë së argëtimit të videolojërave për qëllime 

kulturore ose edukative; organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve në fushën e zhvillimit të 

softuerit për qëllime edukative; Organizimi i ekspozitave në fushën e argëtimit interaktiv, 

realitetit virtual, realitetit të shtuar, realitetit të përzier, elektronikës së konsumit dhe 

industrisë së argëtimit të videolojërave për qëllime kulturore ose edukative; Organizimi i 

ekspozitave dhe konferencave live në fushën e kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për 

qëllime jo-biznesore dhe jokomerciale; Shërbimet e stërvitjes personale në fushën e sportit, 

stërvitjes, shëndetit dhe fitnesit; Shërbime për ndarjen e fotografive dhe video; Seancat e 

para-ingjistruara atletike dhe fitnesi; Sigurimi i një vlerësimi të fitnesit dhe një rezultati 

fitnesi, dhe një program stërvitjeje të personalizuar bazuar në atë vlerësim dhe rezultat; 

Sigurimi i një faqe interneti që përmban stërvitje, udhëzime dhe sesione fitnesi; Sigurimi i 

një faqe interneti që përmban udhëzime dhe seanca fitnesi; Sigurimi i një faqe interneti që 

përmban informacion në lidhje me trajnimin e fitnesit dhe zhvillimin e aftësive atletike; 

Sigurimi i një faqe interneti që përmban informacion në lidhje me stërvitjen e fitnesit, 

stërvitjen e fitnesit, qëllimet e fitnesit dhe zhvillimin e aftësive atletike; Sigurimi i një faqe 

interneti që përmban informacion në lidhje me sportet, zhvillimin e aftësive atletike dhe 

stërvitjen e fitnesit; Sigurimi i një faqe interneti që përmban sesione të para-ingjistruara 

atletike dhe fitnesi; Sigurimi i aksesit në seancat e para-ingjistruara atletike dhe fitnesi; 

Sigurimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe online në fushën e argëtimit; 

Sigurimi i informacionit argëtues nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të 

informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafikë, 

imazhe fotografike dhe informacione audio vizuale, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 
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komunikimit; Ofrimi i stërvitjes në grup në fushën e sportit, ushtrimeve, shëndetit dhe 

fitnesit; Sigurimi i informacionit në lidhje me sportin, zhvillimin e aftësive atletike dhe 

stërvitjen e fitnesit nëpërmjet një faqe interneti në internet, rrjeteve të tjera kompjuterike 

dhe të komunikimit elektronik, dhe nëpërmjet softuerit kompjuterik për konsolat e lojërave, 

kompjuterët personalë, pajisjet dixhitale personale dhe telefonat inteligjentë; Sigurimi i 

burimeve online për zhvilluesit e softuerit; Sigurimi i sfidave atletike të regjistruara 

paraprakisht, stërvitjeve, seancave dhe sfidave të fitnesit dhe stërvitjeve nëpërmjet një faqe 

interneti në internet, rrjeteve të tjera kompjuterike dhe komunikimit elektronik, dhe 

nëpërmjet softuerit kompjuterik për konzolat e lojërave, kompjuterët personalë, pajisjet 

dixhitale personale dhe telefonat inteligjentë; Shërbimet e publikimit, përkatësisht, 

publikimi i publikimeve elektronike për të tjerët; Prodhimi i videos me realitet virtual;  

42  Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Sigurimi i softuerit 

online të pashkarkueshëm; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për të mundësuar zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e 

aplikacioneve të softuerit celular për pajisjet portative të komunikimit elektronik, 

konkretisht, telefonat celularë, telefonat inteligjentë, kompjuterët e dorës dhe tabletët 

kompjuterikë; Shërbimet e projektimit, inxhinierisë, kërkimit, zhvillimit dhe testimit në 

fushën e zhvillimit të softuerit të aplikacioneve celulare në lidhje me përdorimin dhe 

funksionalitetin e hiperlidhjeve; Konsulencë teknike në fushën e zhvillimit të softuerit të 

aplikacioneve celulare lidhur me përdorimin dhe funksionalitetin e hiperlidhjeve; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm që u jep përdoruesve mundësinë 

për t'u përfshirë në rrjetet sociale dhe për të menaxhuar përmbajtjen e tyre në rrjetet sociale; 

Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një komuniteti online për përdoruesit e 

regjistruar që të përfshihen në rrjetet sociale; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për krijimin, menaxhimin dhe aksesin në grupe të krijuara dhe 

të administruara nga përdoruesit brenda komuniteteve virtuale; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e profileve të 

mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për rrjetet sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe 

transmetimin e audios, videos, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave; Shërbime 

kompjuterike në natyrën e profileve ose faqeve të internetit të personalizuara elektronike 

personale dhe grupore që paraqesin informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesi, duke përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje dhe të dhëna; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm që u mundëson përdoruesve të 

transferojnë të dhënat e identitetit personal në dhe të ndajnë të dhënat e identitetit personal 

me dhe ndërmjet faqeve të shumta të internetit; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për rrjetet sociale, menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, krijimin e 

një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, komunikime reklamuese në media dhe 

informacion; Platforma si shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për rrjetet 

sociale, menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe 

transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, 

tekst, mesazhe, reklama, reklama në media komunikimi dhe informacioni; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerin e ndërfaqes së programimit të 

aplikacionit (API) i cili lehtëson shërbimet online për rrjetet sociale dhe zhvillimin e 

aplikacioneve softuerike; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 
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pashkarkueshëm për shikimin dhe ndërveprimin me një burim të mediave elektronike, 

domethënë, imazhe, përmbajtje audio-vizuale dhe video, video me transmetim të 

drejtpërdrejtë, komente, reklama, lajme dhe lidhje interneti; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për gjetjen e botuesve të përmbajtjes dhe 

përmbajtjes dhe për t'u abonuar në përmbajtje; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për organizimin e imazheve, videove dhe përmbajtjeve audio-

vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për krijimin, modifikimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, 

shprehjen e ndjenjave, komentimin, ndërveprimin, futjen, transmetimin dhe ndarjen ose në 

ndonjë mënyrë tjetër ofrimin e mediave elektronike, imazheve, video, audio, përmbajtje 

audio-vizuale, të dhëna dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

krijimin, modifikimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, shikimin, postimin, shfaqjen, 

etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, duke treguar ndjenjën, komentimin, 

ndërveprimin me, futjen , transmetimin dhe ndarjen ose në ndonjë mënyrë tjetër ofrimin e 

mediave elektronike, imazheve, videove, përmbajtjeve audio, audio-vizuale, të dhëna dhe 

informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për dërgimin dhe marrjen e mesazheve 

elektronike, sinjalizimeve, njoftimeve dhe përkujtuesve; Sigurimi i softuerit të ndërfaqes së 

programimit të aplikacionit (API) për përdorim në mesazhet elektronike dhe transmetimin e 

audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për mesazhe elektronike; Sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për të lehtësuar diskutimet ndërvepruese 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për organizimin e ngjarjeve, kërkimin e ngjarjeve, kalendarimin dhe 

menaxhimin e ngjarjeve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes audio, video dhe 

audio-video; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm për përdorim në marrjen dhe redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe 

redaktimin e videove; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe modifikimin e fotografise dhe regjistrimi dhe 

redaktimi i videove; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm 

për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese multimediale; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm për të mundësuar transmetimin e 

imazheve, përmbajtjeve dhe të dhënave audio, audio vizuale dhe video; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Sigurimi i motorëve të kërkimit të 

mjediseve të rrjeteve online për të ofruar informacion nga indekset e kërkueshme dhe bazat 

e të dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të 

dhënave, grafikë, media elektronike, imazhe dhe përmbajtje audio vizuale, nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e ofruesit të shërbimit të aplikacionit 

(ASP), përkatësisht pritjen e aplikacioneve softuerike të të tjerëve; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për ofrimin, lidhjen ose transmetimin e lajmeve 

ose informacioneve të ngjarjeve aktuale; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm të tregtisë elektronike për t'i lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione 
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biznesi elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që paraqet softuerin e ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) për 

të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi elektronike nëpërmjet internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Softueri si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin softuer për 

dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe sinjalizimeve dhe për 

lehtësimin e transaksioneve elektronike të biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin, shpërndarjen dhe shërbimin e 

reklamave të të tjerëve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerin e 

ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) për krijimin, menaxhimin, gjurmimin, 

raportimin dhe matjen e reklamave të të tjerëve; Sigurimi i softuerit të pashkarkueshëm për 

të lejuar blerësit dhe shitësit e reklamave në internet të blejnë dhe shesin inventar 

reklamash; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

krijimin, ndarjen, shpërndarjen dhe postimin e reklamave; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në 

internet për individë, grupe, kompani dhe marka; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për reklamuesit për të komunikuar dhe ndërvepruar me 

komunitetet online; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

kurimin e përmbajtjeve dhe reklamave të përcaktuara nga përdoruesit në internet dhe 

krijimin e burimeve të mediave sociale; Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojërave 

kompjuterike dhe softuerëve të lojërave video për përdorim me kompjuterë, sisteme 

programesh për lojëra video dhe rrjete kompjuterike; Zhvillimi i harduerit për përdorim në 

lidhje me lojërat multimediale elektronike dhe interaktive; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm që u jep përdoruesve mundësinë për të 

ngarkuar, modifikuar dhe ndarë përmbajtjen e realitetit virtual, përmbajtjen e realitetit të 

shtuar, përmbajtjen e realitetit të përzier, informacionin, përvojat dhe të dhënat; Pritja e 

përmbajtjes së realitetit virtual dhe realitetit të shtuar në internet; Ofrimi i shërbimeve të 

vërtetimit të përdoruesve duke përdorur një hyrje të vetme dhe teknologji softuerike për 

transaksionet e tregtisë elektronike; Ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të përdoruesve të 

transfertave elektronike të fondeve, transaksioneve me karta krediti dhe debiti dhe çeqe 

elektronike duke përdorur teknologjinë e hyrjes së vetme dhe softuerit; Sigurimi i një 

ndërfaqeje programimi aplikacioni (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione 

biznesi elektronike nëpërmjet internetit; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si shërbim 

(PAAS) që paraqesin softuer kompjuterik për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione 

biznesi dhe tregtie elektronike; Sigurimi i aksesit të përkohshëm në softuer kompjuterik të 

pashkarkueshëm për ofrimin e hartave elektronike; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit 

(ASP) që përmban softuer për ofrimin e hartave elektronike; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm për kërkimin, përcaktimin dhe 

ndarjen e vendndodhjeve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për kërkimin dhe identifikimin e pikave të interesit lokal dhe të bazuar në 

vendndodhje, ngjarjeve, pikave referuese, mundësive të punësimit, argëtimit, ngjarjeve 

kulturore, blerjeve dhe ofertave; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

kompjuterik të pashkarkueshëm për të bërë rezervime dhe rezervime; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar bërjen e rezervimeve 

dhe rezervimeve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm që u 
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jep përdoruesve mundësinë për të postuar vlerësime, rishikime, referime dhe rekomandime 

në lidhje me bizneset, restorantet, ofruesit e shërbimeve, ngjarjet, shërbimet publike dhe 

agjencitë qeveritare; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm 

për ofrimin e një tregu virtual; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik 

të pashkarkueshëm për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; sigurimi perdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për kërkimin dhe identifikimin e mundësive të punësimit; 

Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për identifikimin dhe 

lejimin e përdoruesve të kontaktojnë përfaqësuesit e qeverisë; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit 

ndërmjet njerëzve dhe platformave të AI (inteligjencës artificiale); Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndërveprimin dhe 

komunikimin midis njerëzve dhe platformave të AI (inteligjencës artificiale); Dizajnimi i 

efekteve të realitetit të shtuar dhe realitetit virtual për përdorim në modifikimin e 

fotografive, imazheve, videove dhe përmbajtjeve audio-vizuale; Sigurimi i softuerit të 

asistentit personal të pashkarkueshëm në internet; Sigurimi i softuerit të asistentit social të 

pashkarkueshëm; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm për përdorim në lehtësimin e thirrjeve zanore përmes protokollit të 

internetit (VOIP), thirrjeve telefonike, video thirrjeve, mesazheve me tekst, mesazheve 

elektronike, mesazheve të çastit dhe shërbimeve të rrjeteve sociale në internet; Shërbimet e 

ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqesin softuer për të mundësuar ose 

lehtësuar thirrjet me protokollin e internetit (VOIP), telefonatat, videothirrjet, mesazhet me 

tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e çastit dhe shërbimet e rrjeteve sociale në internet; 

Sigurimi i një faqe interneti që përmban informacion në fushën e teknologjisë dhe 

zhvillimit të softuerit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Projektimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit virtual dhe realitetit të shtuar dhe realitetit të 

përzier; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të lojërave video; zhvillimi i 

softuerit; Zhvillimi i softuerit multimedial interaktiv; Mirëmbajtja dhe riparimi i 

programeve kompjuterike; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, shërbimet e ofruesit të 

pritjes në renë kompjuterike; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik 

cloud të pashkarkueshëm në internet për përdorim në ruajtjen elektronike të të dhënave; 

Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud të pashkarkueshëm në 

internet për aplikacione dhe mjedise virtuale, të realitetit të shtuar; Shërbimet e ndarjes së 

skedarëve, domethënë, sigurimi i përdorimit të përkohshëm të teknologjisë së 

pashkarkueshme që u mundëson përdoruesve të ngarkojnë dhe shkarkojnë skedarë 

elektronikë; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit, domethënë, ofrimi, mbajtja, administrimi, 

zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit dhe bazave të të 

dhënave në fushat e komunikimit me valë, aksesit të informacionit celular dhe menaxhimit 

të të dhënave në distancë për shpërndarjen pa tel të përmbajtjes në kompjuterë dore, laptopë 

dhe pajisje elektronike të lëvizshme; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i 

menaxhimit në distancë të pajisjeve nëpërmjet rrjeteve kompjuterike, rrjeteve pa tela ose 

internetit; Shërbimet e enkriptimit të të dhënave; Transmetimi elektronik i koduar dhe 

shpërndarja e të dhënave të rikuperuara; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

dhe aplikacioneve të pashkarkueshme në internet për menaxhimin e marrëdhënieve me 

klientët (CRM); Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për 
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menaxhimin e marrëdhënieve me klientët (CRM); Shërbimet kompjuterike, në veçanti, 

ofruesi i shërbimit të aplikacionit që paraqet softuerin e ndërfaqes së programimit të 

aplikacionit (API) për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët (CRM); Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për lehtësimin dhe organizimin e 

mbledhjes së fondeve dhe shpërndarjen e donacioneve për mbledhjen e fondeve; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për shërbimet e mbledhjes së 

fondeve bamirëse në internet dhe shërbimet e dhurimit; Shërbimet shkencore dhe 

teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; Shërbimet e analizës dhe kërkimit 

industrial; Dizajn, zhvillim, instalim dhe mirëmbajtje e harduerit dhe softuerit kompjuterik; 

Shërbime kërkimore dhe konsulencë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe 

telekomunikacionit; Projektimi i aparateve dhe pajisjeve të telekomunikacionit; Shërbime 

konsulence në fushën e projektimit, përzgjedhjes, implementimit dhe përdorimit të 

sistemeve kompjuterike harduerike dhe softuerike për të tjerët; Sigurimi i platformës 

softuerike në internet me teknologji që u mundëson përdoruesve online të kryejnë pagesa 

dhe të transferojnë fonde; Sigurimi i platformës softuerike në internet me teknologji që u 

mundëson përdoruesve online të bëjnë pagesa dhe transferta fondesh nëpër uebsajte të 

shumta dhe aplikacione celulare; Shërbimet kompjuterike, domethënë, ofrues i shërbimeve 

të aplikacionit që paraqet softuerin e ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) për të 

lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të tregtisë elektronike nëpërmjet internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Softueri si shërbim (SAAS) shërbime që përmbajnë softuer për 

lehtësimin e transaksioneve të tregtisë elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit që paraqet një softuer të ndërfaqes së 

programimit të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të 

tregtisë elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për konvertimin e gjuhës natyrore në 

komanda të ekzekutueshme nga makineri; Analizimi dhe vlerësimi i përmbajtjes së 

mediave sociale; Zhvillimi i standardeve për përmbajtjen e mediave sociale të palëve të 

treta; Kryerja e procedurave në lidhje me standardet për përmbajtjen e mediave sociale të 

palëve të treta; moderimi dhe mbikëqyrja epermbajtjes; Publikimi në ueb, përkatësisht 

publikimi i vendimeve në lidhje me përmbajtjen e mediave sociale të palëve të treta; 

Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm në natyrën 

e një motori pyetësor; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të 

pashkarkueshëm për përdorim në kryerjen e pyetjeve në sasi të mëdha të dhënash; Sigurimi 

i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm në natyrën e një 

motori pyetësor që funksionon përmes mjeteve të inteligjencës së biznesit (BI); Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të inteligjencës artificiale të pashkarkueshme në 

internet për lehtësimin e softuerit të mësimit të makinerive; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar softuerin e mësimit 

të makinerive; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pashkarkueshëm 

për mësimin e makinerive; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të mjeteve softuerike të 

pashkarkueshme në internet për zhvillimin e softuerit; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit online të pashkarkueshëm për ndërtimin e ndërfaqeve të përdoruesit; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar softuerin 

e ndërtimit të ndërfaqes së përdoruesit; Ruajtja elektronike e të dhënave; Ruajtja 

elektronike e fotografive; Shërbimet interaktive të pritjes që lejojnë përdoruesit të 

publikojnë dhe ndajnë përmbajtjen dhe imazhet e tyre në internet; Ofrimi i softuerit on-line 
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të pashkarkueshëm për menaxhimin e bazës së të dhënave; Shërbimet e rrjeteve 

kompjuterike; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

sondazhin e opinionit; Sigurimi i softuerit që lejon përdoruesit të postojnë pyetje me 

opsione përgjigjeje; Platforma si shërbim (PAAS) shërbime që paraqesin teknologji që 

lejon bizneset, organizatat dhe individët të krijojnë dhe menaxhojnë praninë e tyre në 

internet dhe të komunikojnë me përdoruesit online informacione dhe mesazhe në lidhje me 

aktivitetet, produktet dhe shërbimet e tyre dhe të angazhohen në biznes dhe rrjete sociale; 

Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm me teknologji që i lejon 

përdoruesit të menaxhojnë llogaritë e tyre të rrjetit të biznesit; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për softuerin e komandës dhe njohjes zanore, 

softuerin e konvertimit të fjalës në tekst, aplikacionet softuerike të aktivizuara me zë për 

menaxhimin e informacionit personal; Platforma si shërbim (PAAS) që përmban platforma 

softuerike kompjuterike për softuerët e asistentëve personalë; Platforma si shërbim (PAAS) 

që përmban platforma softuerike kompjuterike për automatizimin e shtëpisë dhe softuerin 

për integrimin e pajisjeve shtëpiake; Platforma si shërbim (PAAS) që paraqet platforma 

softuerike kompjuterike për softuerin e komunikimit pa tel për transmetimin e zërit, audio, 

video dhe të dhënave; Softueri si shërbim (SAAS) që përmban softuer kompjuterik për 

menaxhimin e informacionit personal; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për aksesin, monitorimin, gjurmimin, kërkimin, ruajtjen dhe ndarjen e 

informacionit mbi tema me interes të përgjithshëm; Softueri si shërbim (SAAS) që 

përmban softuer kompjuterik për përdorim për të lidhur dhe kontrolluar pajisjet elektronike 

të internetit të gjërave (iot); Softueri si shërbim (SAAS) që paraqet softuer kompjuterik për 

t'u përdorur nga të tjerët për zhvillimin e softuerit për të menaxhuar, lidhur dhe operuar 

pajisjet elektronike të internetit të gjërave (iot); Softueri si shërbim (SAAS) që përmban 

softuer kompjuterik për përdorim si një ndërfaqe programimi aplikacioni (API); Dizajnimi, 

zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit kompjuterik të pronarit për të tjerët në fushën e gjuhës 

natyrore, të folurit, gjuhës dhe njohjes së zërit, duke përjashtuar post-prodhimin e 

regjistrimeve të figurës dhe zërit; Mbështetje teknike dhe shërbime konsultimi për 

zhvillimin e aplikacioneve; Shërbimet e informacionit, këshillimit dhe konsulencës në 

lidhje me softuerin e komandës dhe njohjes zanore, softuerin e konvertimit të fjalës në tekst 

dhe aplikacionet softuerike të aktivizuara me zë, automatizimin e shtëpisë dhe softuerin e 

internetit të gjërave; Sigurimi i informacionit, lajmeve dhe komenteve në fushën e shkencës 

dhe teknologjisë, dekorimin e shtëpive, motin, dhe dizajnin grafik, të brendshëm, produktin 

dhe modën; Shërbimet teknologjike, përkatësisht, shërbimet e ruajtjes së të dhënave; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (asp), përkatësisht, mbajtja e aplikacioneve softuerike 

kompjuterike përmes internetit të të tjerëve; Shërbime konsulence në lidhje me 

programimin e menaxhimit të aplikacioneve multimediale, programimit kompjuterik, 

harduerit, softuerit dhe dizajnit dhe specifikimit të sistemit kompjuterik; Shërbimet e 

softuerit si shërbim (SAAS), përkatësisht, pritja e softuerit për përdorim nga të tjerët për 

përdorim duke ofruar një bazë të dhënash në internet që përmban një gamë të gjerë 

informacionesh me interes të përgjithshëm nëpërmjet internetit; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pajisjeve celulare të pashkarkueshme on-line për përmirësimin e 

aksesit celular në internet nëpërmjet kompjuterëve, kompjuterëve celularë dhe pajisjeve të 

komunikimit celular; Mbështetje teknike, përkatësisht, zgjidhja e problemeve të 

problemeve të harduerit dhe softuerit kompjuterik dhe problemeve të harduerit dhe softuerit 

të kompjuterit celular dhe pajisjeve të komunikimit celular; Konsultimet dhe dizajni i 
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harduerit dhe softuerit për kompjuter, kompjuter celular dhe pajisje të komunikimit celular; 

Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm që ju 

mundëson shërben për të hyrë dhe shkarkuar softuer kompjuterik; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerëve dhe aplikacioneve të pashkarkueshme on-line për qasje në 

skedarë audio dhe video, lojëra, rrjete sociale, skedarë teksti dhe skedarë multimedialë; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerin e ndërfaqes së programimit të 

aplikacionit (API) për transmetimin, ruajtjen dhe ndarjen e lojërave video, përmbajtjes, të 

dhënave dhe informacionit; Zhvillimi i softuerit kompjuterik në fushën e aplikacioneve 

celulare; Ofrimi i shërbimeve mbështetëse teknike, përkatësisht, zgjidhjen e problemeve të 

softuerit kompjuterik në lidhje me përdorimin e pajisjeve të komunikimit; Shërbime 

kompjuterike; shërbimet e IT-së; Shërbimet e ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP), 

përkatësisht pritjen e aplikacioneve kompjuterike të të tjerëve; Shërbimet e ofruesit të 

shërbimit të aplikacionit (ASP), që paraqesin softuer të tregtisë elektronike për përdorim si 

një portë pagese që autorizon përpunimin e kartave të kreditit ose pagesat direkte për 

tregtarët; Shërbimet e ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP), konkretisht, ofrimi, 

hostimi, administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të 

internetit dhe bazave të të dhënave në fushat e teknologjisë së informacionit, blockchain, 

monedhës virtuale, monedhës dixhitale, kriptomonedhës dhe aktiveve dixhitale; Shërbimet 

e ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqesin softuer për përdorim në monedhën 

virtuale, monedhën dixhitale, kriptovalutat dhe shkëmbimin dhe transaksionet e aseteve 

dixhitale; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar 

ose lehtësuar krijimin, modifikimin, ngarkimin, shkarkimin, aksesin, shikimin, postimin, 

shfaqjen, komentimin, futjen, transmetimin dhe ndarjen ose dhënien e mediave elektronike 

ose informacionit nëpërmjet internetit dhe komunikimit rrjete; Shërbimet e ofruesit të 

shërbimit të aplikacionit që paraqesin softuer të ndërfaqes së programimit të aplikacionit 

(API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione elektronike biznesi nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik global; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për 

të mundësuar ose lehtësuar blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Shërbimet e softuerit si 

shërbim (SAAS); Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS); Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud të pashkarkueshëm; Ofrimi i teknologjisë së 

regjistrit të shpërndarë; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm, 

i cili lehtëson aftësinë e përdoruesve për të parë, analizuar, regjistruar, ruajtur, monitoruar, 

menaxhuar, tregtuar dhe shkëmbyer monedhën dixhitale, monedhën virtuale, 

kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, argumentet 

dixhitale, kripto. argumentet dhe tokenat e shërbimeve; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për dërgimin, marrjen, pranimin, blerjen, 

shitjen, ruajtjen, transmetimin, tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës dixhitale, monedhës 

virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, 

argumenteve dixhitale, kodeve kripto dhe argumenteve të shërbimeve; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për zbatimin dhe regjistrimin e 

transaksioneve financiare, për krijimin e llogarive dhe mbajtjen dhe menaxhimin e 

informacionit rreth transaksioneve financiare në librat e shpërndarë publik dhe rrjetet e 

pagesave peer-to-peer; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm 

për përpunimin e pagesave elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët; 

Ofrimi i softuerit të platformës financiare elektronike; Sigurimi i softuerit për përdorim si 

një ndërfaqe programimi aplikacioni (API) për zhvillimin, testimin dhe integrimin e 
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aplikacioneve të softuerit blockchain; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për transferimet e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenave 

dixhitale, kripto tokenave dhe tokenave të shërbimeve ndërmjet palëve; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në tregtimin 

financiar; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim 

në shkëmbimin financiar; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për përdorim në aksesin e informacionit financiar dhe të dhënave dhe 

tendencave të tregut; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm 

për menaxhimin e sigurisë kriptografike të transmetimeve elektronike nëpër rrjetet 

kompjuterike; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

përdorim me monedhë virtuale; Sigurimi i softuerit për përdorim me monedhën dixhitale; 

Sigurimi i softuerit për përdorim me kriptovaluta; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për përdorim me portofolin e monedhës dixhitale dhe 

shërbimet e ruajtjes; Sigurimi i softuerit për t'u përdorur si një portofol kriptovalutash; 

Sigurimi i softuerit për përdorim si portofol elektronik; Sigurimi i softuerit për përdorim si 

portofol dixhital; Shërbimet e ruajtjes elektronike të të dhënave; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për transferimin elektronik të fondeve; Sigurimi 

i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për konvertimin e monedhës; 

Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për mbledhjen dhe 

shpërndarjen e të dhënave; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për transaksionet e pagesave; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për lidhjen e kompjuterëve me bazat e të dhënave locale dhe 

rrjetet globale kompjuterike; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të 

dhënave; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

menaxhimin dhe vërtetimin e transaksioneve të monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aktivit dixhital, aktivit blockchain, aktivit të dixhitalizuar, tokenit dixhital, 

kriptotokenit dhe tokenit të shërbimeve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për krijimin dhe menaxhimin e kontratave inteligjente; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve 

të pagesave dhe shkëmbimeve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për shkëmbimin elektronik të monedhës për monedhën dixhitale, 

monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, 

tokenat dixhitale, kripto tokenat dhe tokenat e shërbimeve; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim për të mundësuar transferimin 

elektronik të fondeve për dhe nga të tjerët; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

të pashkarkueshëm për krijimin e një monedhe dixhitale të decentralizuar dhe me burim të 

hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në blockchain; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për krijimin e një monedhe virtuale të 

decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në 

blockchain; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

krijimin e një kriptomonedhe të decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në 

transaksionet e bazuara në blockchain; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për enkriptimin dhe mundëson transmetimin e sigurt të informacionit 

dixhital përmes internetit, si dhe mbi mënyra të tjera komunikimi ndërmjet pajisjeve 
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kompjuterike; Softuer i platformës së regjistrit të shpërndarë për përdorim në përpunimin e 

transaksioneve financiare; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për transferimin elektronik të fondeve dhe konvertimin e monedhës; 

Ofrimi i një portali në internet që përmban blogje dhe botime të pashkarkueshme në natyrën 

e artikujve, kolonave dhe udhëzuesve informues në fushat e monedhave virtuale, aseteve 

dixhitale dhe blockchain dhe tendencave të tregut dhe tregtimit; Platforma si shërbim 

(PAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për shitjen dhe blerjen e monedhës 

dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; Softueri si 

shërbim (SAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për shitjen dhe blerjen e 

monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, 

aseteve të dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; 

Shërbimet kompjuterike, konkretisht, krijimi i një mjedisi virtual në internet për shitjen dhe 

blerjen e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe 

blockchain, aktiveve të dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto tokeneve dhe tokenave të 

shërbimeve; Platforma si shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për 

menaxhimin e sistemeve kompjuterike të ruajtjes së shpërndarë me zinxhir dhe të drejtuar 

nga token; softueri si shërbim (SAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për 

menaxhimin e sistemeve kompjuterike të ruajtjes së shpërndarë në zinxhir dhe me token; 

Shërbimet kompjuterike, domethënë, ofrimi i shërbimeve të sigurta, private të ruajtjes së 

kodit në renë kompjuterike; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i platformës së 

ruajtjes së reve të decentralizuar me burim të hapur; Shërbimet e kriptimit të të dhënave që 

paraqesin teknologjinë e softuerit blockchain dhe protokollet peer-to-peer për të ofruar 

ruajtje të sigurt, private dhe të koduar në renë kompjuterike; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për t'u përdorur si një portofol kriptovalutash; 

Minierat e të dhënave; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm 

për përdorim me teknologjinë blockchain; Shërbimet e softuerit si shërbim (SAAS) që 

paraqesin softuer për pastrimin, shpërndarjen, pajtueshmërinë, regjistrimin dhe shlyerjen e 

tregtimit në lidhje me monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet 

dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, tokenat dixhitalë, tokenat e kriptove dhe 

tokenat e shërbimeve; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që paraqesin softuer për 

pastrimin, shpërndarjen, pajtueshmërinë, regjistrimin dhe shlyerjen e tregtimit në lidhje me 

monedhën dixhitale, monedhën virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe blockchain, 

asetet e dixhitalizuara, tokenat dixhitalë, tokenat e kriptove dhe tokenat e shërbimeve; 

Platforma si shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për lehtësimin e 

transaksioneve dhe pagesave duke përdorur monedhën dixhitale, monedhën virtuale, 

kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, argumentet 

dixhitale, kriptoshonjtë dhe tokenat e shërbimeve që lejojnë përdoruesit të blejnë dhe shesin 

produkte dhe shërbimet për të tjerët; Softueri si shërbim (SAAS) që paraqet platforma 

softuerike për lehtësimin e transaksioneve dhe pagesave duke përdorur monedhën dixhitale, 

monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e 

dixhitalizuara, argumentet dixhitale, kripto argumentet dhe tokenat e shërbimeve që lejojnë 

përdoruesit të blejnë dhe shesin produkte dhe shërbimet për të tjerët; Platformat softuerike 

të bazuara në Blockchain dhe platformat e programeve kompjuterike të shpërndara për 

auditimin dhe verifikimin e informacionit dixhital dhe kodet; Dizajnimi, zhvillimi dhe 

zbatimi i softuerit të auditimit dhe sigurisë për platformat e bazuara në blockchain; 
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Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në 

lehtësimin e transaksioneve të sigurta; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për auditimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, 

aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokeneve dixhitale, kripto-

tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; Dizajnimi, zhvillimi dhe implementimi i softuerit për 

platformat e shpërndara kompjuterike; Projektimi, zhvillimi dhe zbatimi i softuerit për 

blockchain; Dizajnimi, zhvillimi dhe zbatimi i softuerit për monedhën dixhitale, monedhën 

virtuale, kriptovalutën, asetin dixhital dhe blockchain, asetin e dixhitalizuar, tokenin 

dixhital, kriptotokenin dhe kuletat e tokenave të shërbimeve; Dizajnimi, zhvillimi dhe 

zbatimi i softuerit për shërbimet e verifikimit të palëve të treta për transaksionet e 

monedhës dixhitale, duke përfshirë por pa u kufizuar në transaksione që përfshijnë 

monedhën bitcoin; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për 

përdoruesit për të blerë dhe shitur produkte duke përdorur monedhën dixhitale, monedhën 

virtuale, kriptovalutën, asetet dixhitale dhe blockchain, asetet e dixhitalizuara, tokenat 

dixhitale, kripto-tokenët dhe tokenat e shërbimeve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në aksesin, leximin, gjurmimin dhe përdorimin e 

teknologjisë blockchain; Shërbimet e konsulencës teknike në lidhje me monedhën dixhitale, 

monedhën virtuale, kriptomonedhën, aktivet dixhitale dhe blockchain, aktivet e 

dixhitalizuara, tokenin dixhital, kriptotokenin dhe transaksionet e tokenave të shërbimeve; 

Platforma si shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për zhvillimin, 

vendosjen dhe menaxhimin e sistemeve kompjuterike dhe aplikacioneve; Softueri si 

shërbim (SAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për zhvillimin, vendosjen 

dhe menaxhimin e sistemit dhe aplikacioneve kompjuterike; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm që u mundëson përdoruesve të zhvillojnë, 

ndërtojnë dhe ekzekutojnë aplikacione të shpërndara përmes një platforme të rrjetit të 

pagesave dhe kontratës inteligjente peer-to-peer me burim të hapur; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të vërtetimit të pashkarkueshëm për kontrollin e aksesit dhe 

komunikimit me kompjuterë dhe rrjete kompjuterike; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit të pashkarkueshëm për përdorim në shkëmbimin e artikujve virtualë; Ofrimi i 

një shkëmbimi dixhital; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm 

për përdorim në emetimin e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, 

aseteve dixhitale dhe blockchain, të dixhitalizuara si; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit 

(ASP); Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerin e ndërfaqes së 

programimit të aplikacionit (API) i cili lehtëson shërbimet online për rrjetet sociale, 

zhvillimin e aplikacioneve softuerike; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet 

softuer të vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e 

vendndodhjes së mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për rrjetet sociale, menaxhimin e përmbajtjes së 

rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, 

komunikime reklamuese në media dhe informacion; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit 

(ASP) që paraqet softuer për përdorim në blerjen, shitjen, dizajnimin, menaxhimin, 

gjurmimin, vlerësimin, optimizimin, synimin, analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e 

reklamave dhe marketingut në internet; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një 
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përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe dhënien e 

rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe të destinacionit; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndërveprimin dhe 

komunikimin midis njerëzve dhe platformave të AI (inteligjencës artificiale), domethënë, 

robotëve, agjentëve virtualë dhe asistentëve virtualë; Shërbimet e ofruesit të shërbimit të 

aplikacionit (ASP); Shërbimet e ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqesin 

softuer për kontrollin, integrimin, funksionimin, lidhjen dhe menaxhimin e pajisjeve të 

informacionit të kontrolluar me zë, konkretisht, pajisjet elektronike të konsumit inteligjent 

të lidhura me renë (cloud) kompjuterike dhe të kontrolluara me zë dhe pajisjet elektronike 

të asistencës personale; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP), domethënë, hostimi, 

administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve dhe faqeve të 

internetit, në fushat e produktivitetit personal, komunikimit me valë dhe aplikacioneve 

celulare; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP), përkatësisht ofrimi, hostimi, 

administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit 

dhe bazave të të dhënave në fushat e llogaritjes së renditjes së faqeve të internetit bazuar në 

trafikun e përdoruesve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP), përkatësisht, hostimi në 

distancë i aplikacioneve kompjuterike të të tjerëve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit, 

domethënë, ofrimi, hostimi, administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, SW, 

faqeve web dhe bazat e të dhënave në fushat e komunikimit me valë, aksesit të 

informacionit celular dhe menaxhimit të të dhënave në distancë për shpërndarjen pa tel të 

përmbajtjes në kompjuterë, laptopë dhe pajisje elektronike celulare; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit, përkatësisht ofrimi, hostimi, administrimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit dhe bazave të të dhënave në fushat e 

llogaritjes së renditjes së faqeve të internetit bazuar në trafikun e përdoruesve; Konsulencë 

kompjuterike, programim kompjuterik; Konsulencë dhe dizajn për harduerin dhe softuerin 

kompjuterik; Shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike, softuerëve, aplikacioneve 

dhe rrjeteve; Shërbimet online kompjuterike, domethënë, ofrimi i informacionit, lidhjeve 

online dhe burimeve elektronike në lidhje me sportin, shëndetin dhe fitnesin; Shërbime 

kompjuterike në natyrën e ofrimit të faqeve të personalizuara në internet që paraqesin 

informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga përdoruesi, profile personale, realitet 

virtual, realitet të përzier dhe përmbajtje dhe të dhëna të realitetit të shtuar; Shërbimet 

kompjuterike, domethënë krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e regjistruar për të 

organizuar grupe dhe ngjarje, për të marrë pjesë në diskutime, për të marrë komente nga 

kolegët e tyre dhe për t'u angazhuar në rrjetet sociale, të biznesit dhe të komunitetit; 

Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, kurimi i përmbajtjeve dhe reklamave në internet të 

përcaktuara nga përdoruesit dhe krijimi i burimeve të mediave sociale; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, mbajtja e objekteve në internet në internet për të tjerët për 

organizimin dhe zhvillimin e takimeve, ngjarjeve dhe diskutimeve interaktive nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht ofrimi i 

informacionit në fushën e teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit nëpërmjet internetit; 

zhvillimi i softuerit kompjuterik; Krijimi, mirëmbajtja dhe hostimi i një faqe interneti dhe 

rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit që përmbajnë informacione, 

lidhje online dhe burime elektronike në fushën e sportit dhe fitnesit; Krijimi, mirëmbajtja 

dhe mbajtja e një faqe interneti interaktive dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe 

elektronike të komunikimit që u mundëson përdoruesve të hyjnë, të kenë akses, të 
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gjurmojnë progresin, të monitorojnë dhe gjenerojnë informacione dhe arritje për shëndetin, 

fitnesin, ushtrimet personale, sportet dhe aktivitetet atletike; Krijimi, mirëmbajtja dhe 

hostimi i një faqe interneti interaktive dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të 

komunikimit që u mundëson përdoruesve të konkurrojnë dhe të krahasojnë informacionin 

dhe arritjet atletike me përdoruesit e tjerë; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

të realitetit të shtuar; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik dhe softuerit 

kompjuterik; Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit multimedial interaktiv; Projektimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të përzier; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit 

dhe softuerit të realitetit virtual; Shërbimet e ndarjes së skedarëve, domethënë, ofrimi i 

lehtësirave në internet për të tjerët që paraqesin teknologji që u mundëson përdoruesve të 

ngarkojnë dhe shkarkojnë skedarë elektronikë; Pritja e përmbajtjes dixhitale në internet; 

Shërbimet e hartës; Konsultimi dhe dizajni i harduerit dhe softuerit për kompjuterët celularë 

dhe pajisjet e komunikimit celular; Kompjuteri celular dhe dizajni i softuerit të pajisjeve të 

komunikimit celular për të tjerët; Softuer kompjuterik i pashkarkueshëm për shfaqjen, 

grumbullimin, analizimin dhe organizimin e të dhënave dhe informacionit në fushat e 

shëndetit, mirëqenies, fitnesit, aktivitetit fizik, menaxhimit të peshës, gjumit dhe të 

ushqyerit; Softuer kompjuterik i pashkarkueshëm për lehtësimin e ndërveprimit dhe 

komunikimit midis njerëzve dhe platformave të AI (inteligjencës artificiale), përkatësisht, 

robotëve, agjentëve virtualë dhe asistentëve virtualë; Softuer kompjuterik i pashkarkueshëm 

për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me 

përdoruesit e tjerë dhe dhënien e rekomandimeve; Softuer kompjuterik i pashkarkueshëm 

për hartën sociale dhe të destinacionit; Softuer kompjuterik i pashkarkueshëm për 

gjurmimin e qëllimeve dhe statistikave të fitnesit, shëndetit dhe mirëqenies; Softuer i 

pashkarkueshëm për krijimin e programeve të personalizuara të trajnimit të fitnesit; Softuer 

i pashkarkueshëm për krijimin, menaxhimin dhe aksesin në grupe private të krijuara dhe të 

administruara nga përdoruesit brenda komuniteteve virtuale; Softuer i pashkarkueshëm për 

porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Softuer i pashkarkueshëm për 

përpunimin e pagesave elektronike; Softuer i pashkarkueshëm për ofrimin e një tregu 

virtual; Softuer i pashkarkueshëm për ofrimin e shërbimeve të trajnimit personal, stërvitjeve 

dhe vlerësimeve të fitnesit; Softuer i pashkarkueshëm për rrjetet sociale, krijimin e një 

komuniteti virtual dhe transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit dhe të dhënave; 

Softuer i pashkarkueshëm për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese multimediale; Softuer 

i pashkarkueshëm për transmetimin, ndarjen, marrjen, shkarkimin, shfaqjen, ndërveprimin 

dhe transferimin e përmbajtjes, tekstit, veprave vizuale, veprave audio, veprave 

audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, skedarëve, dokumenteve dhe veprave 

elektronike; Ofruesi i platformës së blerjes së reklamave në internet, domethënë, ofrimi i 

programeve softuerike të pashkarkueshme për të lejuar blerësit dhe shitësit e reklamave në 

internet të blejnë dhe shesin inventar reklamash; Softuer kompjuterik cloud i 

pashkarkueshëm në internet për përdorim në rujatjen elektronike te te dhenave; Softuer 

kompjuterik cloud i pashkarkueshëm në internet për aplikacione dhe mjedise të realitetit 

virtual, të përzier dhe të shtuar; Softuer kompjuterik i pashkarkueshëm online për përdorim 

në ofrimin e shërbimeve me pakicë dhe porositje për një shumëllojshmëri të gjerë të 

mallrave të konsumit; Platforma si shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike 

kompjuterike për përdorim në blerjen dhe shpërndarjen e reklamave; Platforma si shërbim 

(PAAS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për rrjetet sociale, menaxhimin e 

përmbajtjes së rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e 
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imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, 

reklama, media komunikime dhe informacione reklamuese; Platforma si shërbim (PAAS) 

që përmban platforma softuerike kompjuterike për softuerin e komandës dhe njohjes 

zanore, softuerin e konvertimit të fjalës në tekst, aplikacione softuerike të aktivizuara me zë 

për menaxhimin e informacionit personal; Platforma si shërbim (PAAS) që përmban 

platforma softuerike për rrjetet sociale dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio-

vizuale, përmbajtjes video dhe mesazheve; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që 

paraqesin softuer kompjuterik për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të biznesit 

elektronik dhe të tregtisë elektronike; Siguroni një faqe interneti interaktive që u mundëson 

përdoruesve të hyjnë, të kenë akses, të gjurmojnë progresin, të monitorojnë dhe gjenerojnë 

informacione dhe arritje të ushqimit, kalorive, shëndetit, fitnesit, ushtrimeve personale, 

sporteve dhe aktiviteteve atletike; Siguroni përdorimin e softuerit të pashkarkueshëm për të 

ofruar informacion në lidhje me sportet, zhvillimin e aftësive atletike, stërvitjen e fitnesit 

dhe stërvitjen e fitnesit nëpërmjet një faqe interneti në internet dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike dhe komunikimi elektronike për konzolat e lojërave, kompjuterët personalë, 

pajisjet dixhitale personale dhe telefonat inteligjentë; Ofrimi i një faqe interneti interaktive 

që u mundëson përdoruesve të hyjnë, të kenë akses, të gjurmojnë progresin, të monitorojnë 

dhe gjenerojnë kalori, fitnes, ushtrime personale dhe informacione dhe arritje të aktiviteteve 

atletike; Ofrimi i një shërbimi të rrjetit në internet që u mundëson përdoruesve të 

transferojnë të dhënat e identitetit personal dhe të ndajnë të dhënat e identitetit personal me 

dhe ndërmjet objekteve të shumta online; Ofrimi i shërbimeve të personalizuara të kërkimit 

kompjuterik, përkatësisht, kërkimi dhe marrja e informacionit sipas kërkesës specifike të 

përdoruesit nëpërmjet internetit; Sigurimi i informacionit nga indekset e kërkueshme dhe 

bazat e të dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e 

të dhënave, grafikë, media elektronike, imazhe dhe përmbajtje audio vizuale nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i motorëve të kërkimit në internet; Sigurimi i 

softuerit të pashkarkueshëm për t'i lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi 

elektronike nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Sigurimi i objekteve në 

internet me teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

përmbajnë informacione të rrjeteve sociale dhe të biznesit, të transferojnë dhe ndajnë 

informacione të tilla ndërmjet objekteve të shumta online për t'u përfshirë në rrjetet sociale 

dhe për të menaxhuar llogaritë e tyre në rrjetet sociale; Sigurimi i lehtësirave në internet që 

u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shkëmbyer audio, video, 

imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna; Sigurimi i objekteve në internet me 

teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që paraqesin 

informacione të rrjeteve sociale dhe të biznesit dhe të transferojnë dhe ndajnë informacione 

të tilla ndërmjet objekteve të shumta online; Sigurimi i softuerit online të pashkarkueshëm 

për konfigurimin, konfigurimin dhe kontrollin e pajisjeve kompjuterike të veshur dhe 

pajisjeve periferike të kompjuterit të veshur; Ofrimi i faqeve në internet që u japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë përmbajtjen, informacionin, 

përvojat dhe të dhënat e realitetit virtual, realitetit të përzier dhe realitetit të shtuar; Ofrimi i 

softuerit për asistent personal; Sigurimi i platformave të kërkimit për të lejuar përdoruesit të 

kërkojnë dhe të marrin foto, video, tekst, të dhëna, imazhe dhe vepra elektronike; Sigurimi i 

platformave të kërkimit për të lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe të marrin përmbajtje, tekst, 

vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, skedarë, dokumente 

dhe vepra elektronike; Ofrimi i softuerit të asistentit social; Sigurimi i softuerit për 
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lehtësimin dhe organizimin e financimit dhe shpërndarjes së mbledhjes së fondeve dhe 

donacioneve; Ofrimi i softuerit për shërbimet e mbledhjes së fondeve bamirëse në internet 

dhe shërbimet e donacioneve financiare; Sigurimi i aksesit të përkohshëm në softuer 

kompjuterik të pashkarkueshëm për shërbimet e hartës; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm dhe mbajtja e objekteve në internet 

për t'u mundësuar përdoruesve aksesin dhe shkarkimin e softuerit kompjuterik; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm që mundëson 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit celular për 

pajisjet kompjuterike portative, konkretisht, telefonat celularë, telefonat inteligjentë, 

kompjuterët e dorës dhe tabletët kompjuterikë; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një 

përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe dhënien e 

rekomandimeve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuer kompjuterik i përshtatshëm 

për hartën sociale dhe të destinacionit; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

kompjuterik të pashkarkueshëm për gjetjen e botuesve të përmbajtjes dhe përmbajtjes dhe 

për t'u abonuar në përmbajtje; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik 

të pashkarkueshëm për qasje, mbledhje, shfaqje, redaktim, lidhje, modifikim, organizim, 

etiketim, transmetim, ndarje, ruajtje, transmetim, dhe përndryshe sigurimin e mediave 

elektronike, fotografive, imazheve, grafika, audio, video, përmbajtje audio-vizuale, të 

dhëna dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm të tregtisë elektronike për t'i lejuar 

përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi elektronike nëpërmjet internetit; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik që nuk mund të shkarkohet për kërkimin, 

përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; 

Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike të pashkarkueshme për 

kërkimin dhe identifikimin e pikave të interesit, ngjarjeve, pikave referuese, mundësive të 

punësimit, argëtimit, ngjarjeve kulturore, blerjeve dhe ofertave lokale dhe të bazuara në 

vendndodhje; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike të 

pashkarkueshme për ofrimin e informacionit të motit të bazuar në vendndodhje; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike të pashkarkueshme për ofrimin, 

lidhjen ose transmetimin e informacionit të lajmeve ose ngjarjeve aktuale; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për modifikimin e fotografive, 

imazheve dhe përmbajtjes audio, video dhe audio-video me filtra fotografikë dhe realitet 

virtual, realitet të përzier dhe efekte të realitetit të shtuar (AR), domethënë, grafika, 

animacione, tekst, vizatime , gjeoetiketat, etiketat e meta të dhënave, hiperlidhjet; Sigurimi 

i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për marrjen e fotografive dhe 

regjistrimin e përmbajtjeve audio, audio-vizuale dhe video; Sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, 

mundëson transmetimin dhe ndarjen e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video dhe 

teksteve dhe të dhënave përkatëse; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të 

pashkarkueshëm për transmetimin e përmbajtjeve argëtuese multimediale; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit dhe aplikacioneve të pashkarkueshme në internet për 

mesazhe të çastit, protokollin e zërit përmes internetit (VOIP), video-konferencat dhe 

konferencat audio; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online të 

pashkarkueshëm për përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin, 

shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave të të tjerëve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm 
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të softuerit të pashkarkueshëm për marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve 

audio, audio-vizuale dhe video; Ofrimi i shërbimeve të motorëve të kërkimit në internet; 

Marrja me qira e softuerit kompjuterik që u jep përdoruesve mundësinë të ngarkojnë, 

modifikojnë dhe ndajnë imazhe, video dhe përmbajtje audio-vizuale; Softueri si shërbim 

(SAAS) që përmban softuer kompjuterik për akses, shfletim dhe kërkim në bazat e të 

dhënave në internet, përmbajtje audio, video dhe multimediale, lojëra dhe aplikacione 

softuerike, tregje të aplikacioneve softuerike; Softueri si shërbim (SAAS) që përmban 

softuer kompjuterik për aksesin, monitorimin, gjurmimin, kërkimin, ruajtjen dhe ndarjen e 

informacionit mbi tema me interes të përgjithshëm; Softueri si shërbim (SAAS) që 

përmban softuer kompjuterik për lidhjen, funksionimin, integrimin, kontrollin dhe 

menaxhimin e pajisjeve elektronike të konsumit në rrjet, pajisjeve të klimës në shtëpi dhe 

produkteve të ndriçimit nëpërmjet rrjeteve pa tel; Softueri si shërbim (SAAS) që përmban 

softuer kompjuterik të përdorur për kontrollin e informacionit të pavarur të kontrolluar me 

zë dhe pajisjeve ndihmëse personale; Softueri si shërbim (SAAS) për përdorim në 

dizajnimin, krijimin dhe analizimin e të dhënave, matjeve dhe raporteve në fushat e 

shëndetit, fitnesit, gjumit, ushqyerjes dhe mirëqenies; Softueri si shërbim (SAAS) shërbime 

që paraqesin softuer për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe 

sinjalizimeve; Softueri si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin softuer për përdorimin e 

një algoritmi për llogaritjen dhe gjenerimin e të dhënave për aktivitetin sportiv, stërvitjen e 

fitnesit, vlerësimet e nivelit të fitnesit, stërvitjen e fitnesit, rekomandimet e fitnesit dhe 

vendosjen e qëllimeve; Shërbimet e softuerit si shërbim (SAAS), përkatësisht, softueri 

pritës për përdorim nga të tjerët për përdorimin e një algoritmi për llogaritjen dhe 

gjenerimin e të dhënave për aktivitetin sportiv, stërvitjen e fitnesit, vlerësimet e nivelit të 

fitnesit, stërvitjen e fitnesit, rekomandimet e fitnesit dhe vendosjen e qëllimeve; Shërbimet 

e softuerit si shërbim (SAAS), përkatësisht, ofrimi i një uebsajti të personalizuar dhe 

portalit celular për individët që paraqesin analitikë të dhënash bazuar në metrikat 

fiziologjike për qëllime të monitorimit të shëndetit; Softueri si shërbim (SAAS) që u 

mundëson përdoruesve të menaxhojnë llogaritë e punonjësve, të planifikojnë dhe gjurmojnë 

pjesëmarrjen e punonjësve dhe të lehtësojnë dhe menaxhojnë programet e fitnesit dhe 

mirëqenies së korporatës; Softuer për mesazhe elektronike; Shërbimet e mbështetjes 

teknike, përkatësisht, zgjidhja e problemeve në natyrën e diagnostikimit të problemeve të 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; Shërbimet teknologjike, përkatësisht, shërbimet e 

ruajtjes së të dhënave  

45  Shërbimet e rrjeteve sociale dhe takimeve në internet; Shërbimet e rrjeteve sociale, 

prezantimit social dhe takimeve të ofruara nëpërmjet aksesit në bazat e të dhënave 

kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme në internet në fushat e rrjeteve sociale, 

prezantimit social dhe takimeve; Sigurimi i informacionit në fushën e rrjeteve sociale dhe 

prezantimit social; Ofrimi i shërbimeve të rrjeteve sociale, përkatësisht, ofrimi i 

informacionit në fushën e zhvillimit personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, 

bamirësisë, filantropisë, vullnetare, shërbimeve publike dhe komunitare dhe aktiviteteve 

humanitare; Ofrimi i shërbimeve të portierit për të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve, përkatësisht, rezervimi i rezervimeve, lehtësimi i blerjeve personale, rregullimi i 

dërgesave personale, bërja e aranzhimeve personale të kërkuara, ofrimi i rekomandimeve 

për produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të klientit për të përmbushur 

nevojat individuale; Shërbime ligjore; Rishikimi i standardeve dhe praktikave në lidhje me 

përmbajtjen e mediave sociale; Konsulencë për pajtueshmërinë në fushën e mediave 
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sociale; Shërbime konsulence në fushën e rrjeteve sociale online dhe shërbimeve të 

mediave sociale; Shërbimet e vërtetimit; Rrjeti i investimeve sociale online në natyrën e një 

shërbimi të rrjeteve sociale on-line në fushën e investimeve; Sigurimi i një faqe interneti që 

përmban informacione mbi zhvillimin e privatësisë, sigurisë, teknologjive të bllokut dhe të 

librave të shpërndarë, dhe ligjin për qeverisjen e të dhënave; Konsulencë për 

pajtueshmërinë rregullatore në fushën e monedhës dixhitale, monedhës virtuale, 

kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të dixhitalizuara, tokenit 

dixhital, kriptotokenit dhe aplikacioneve të tokenave të shërbimeve; Shërbimi i rrjeteve 

sociale në internet për investitorët që lejon tregtimin financiar dhe shkëmbimin e monedhës 

dixhitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve dixhitale dhe blockchain, aseteve të 

dixhitalizuara, tokenave dixhitale, kripto-tokeneve dhe tokenave të shërbimeve; Shërbimet 

e verifikimit të identifikimit të biznesit; Shërbimet e verifikimit të identifikimit; Shërbimet 

e rrjeteve sociale në internet; Shërbimet personale të portierit për të tjerët që përfshijnë 

kryerjen e aranzhimeve dhe rezervimeve personale të kërkuara dhe ofrimin e informacionit 

specifik të klientit për të përmbushur nevojat individuale; Sigurimi i aksesit në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme në internet në fushat e rrjeteve 

sociale, prezantimit social dhe takimeve; Shërbimet e prezantimit social dhe rrjeteve dhe 

takimeve; Shërbimet e rrjeteve sociale në lidhje me aktivitetet sportive, fitnesit dhe 

stërvitjes të ofruara përmes një faqe interneti të komunitetit në internet dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike dhe elektronike të komunikimit; Shërbimet e verifikimit të përdoruesit.  
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(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PANTAP 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1924 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PULCET 
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(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1925 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PIRFECT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1926 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PREFIX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1927 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  RETOMIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2021/1928 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Buyukdeniz Caddesi No. 14 Umraniye 

34768 Istanbul TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  SEFPOTEC 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1929 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  SINEGRA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1930 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TAGLIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2021/1931 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
  

(540)  TAMIDRA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1932 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TREFALIN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1933 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TISINON 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1934 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

(540)  TIYOZID 
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Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1935 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TYLOL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1936 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TYLOL HOT 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1937 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)  TYLOLFEN HOT 
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(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1938 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  VOXABAN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1939 

(220) 30/12/2021 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE 

TICARET A.S. Saray Mahallesi Dr. Adnan 

Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 

34768 İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ZENO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1940 

(220) 30/12/2021 

(731) Maje R&D SH.P.K. Rruga Hadi 

Kantarxhiu, 95, Prizren, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  AMËZ 

 

 
     

 

(511) 29  Vezë zogjsh dhe produkte vezësh; Produkte qumështi dhe zëvendësues të 

qumështit; Vajra dhe yndyrna ushqimore; Peshk, ushqim deti dhe molusqe, jo të gjalla; 

Mish dhe produkte mishi; Insekte dhe larva të përgatitura; Fruta të përpunuara, kërpudha, 

perime, arra dhe bishtajore; Lëkura të sallamit dhe imitime ta tyre; Supa dhe lëngje mishi 

ose perimesh, ekstrakte mishi.  

30  Kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësues të tyre; Akull, akullore, jogurt i ngrirw dhe 
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akullore me lëng frutash; Drithëra të përpunuara, niseshte dhe produkte prej tyre, preparate 

për pjekje dhe maja; Kripëra, erëza, aromatizues dhe kondimente; Sheqerna, ëmbëlsues 

natyralë, veshje dhe mbushje të ëmbla, produkte bletësh; Produkte furre; Bukë; Çokollatë; 

Kremra prej çokollate; Ëmbëlsira; Kroasanë.  

32  Pije joalkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1941 

(220) 30/12/2021 

(731) HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH&Co. KG Dieselstr 12, 

72555 Metzingen , Germany, DE 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)  BOSS 

 

 
     

 

(511) 4  Qirinje me arome per aromaterapi; dyll qiri, pishtare qirinjsh. qirinj; qirinj dhe 

fitila per ndricim, qirinj per absorbimin e tymit, qirinj per ndricim , qirinj per dritat e nates, 

qirinj (te parfumuar) qirinj te aromatizuar, qirinj per ndricim te cajit, dylli per ndricim, fitil 

per qirinj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1942 

(220) 30/12/2021 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë; krema kozmetike; preprate kozmetike për kujdes të lëkurës; shtupa 

pambuku për qëllime kozmetike; komplete kozmetike; maska bukurie; arna xheli të syve 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; losione për qëllime kozmetike; 

qumësht pastrues për qëllime tualeti; preparate për tualetin; losione pas rruajtjes; preparate 

për rruajtje; preparate për nxirje nga dielli [kozmetikë]; preparate kundër diellit; deodorantë 

për qenie njerëzore ose për kafshë; pasta dentare; sapun; kripërat e banjës, jo për qëllime 

mjekësore; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për banjo; 

shampon; kondicioner për flokët; losione për flokë; llak për flokë; transferta dekorative për 

qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë për qëllime kozmetike; 
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llak për thonjtë; shtresë bazë për manikyrin e thonjve; shtresë e sipërme e manikyrit; 

preparate për kujdesin e thonjve; heqës të llakut të thonjve; ngjitëse për artin e thonjve; 

thonjë artificial; preparate për grim; lapsa kozmetike; bazë grimi; sprej për vendosjen e 

grimit; pluhur për grim; produkte grimi të dedikuara për zbukurimin e lëkurës; themeli; 

fshehës [kozmetikë]; skuqës; balsam, përveç për qëllime mjekësore; produkte për kujdesin 

e buzëve; balsam buzësh; vijëzues buzësh; shkëlqim buzësh; buzëkuq; kuti buzëkuqësh; 

rimel; vijëzues për sy; lapsa për sy; lapsa për qepalla; lapsa për faqe; preparate kozmetike 

për qerpikët; bojë për vetulla; qerpikët e rremë; kozmetikë për vetullat; komplete vetullash; 

lapsa për vetulla; bojë për vetulla; kompakte pluhuri, të mbushura; fishekë dhe mbushëse 

për produkte kozmetike dhe grimi; preparate për heqjen e grimit; ujë micellar; faculeta të 

ngopura me preparate për heqjen e grimit; lesh pambuku i ngopur me preparate për heqjen 

e makijazhit; heqës grimi për sytë; pastrues për furça kozmetike; parfumeri; parfume; ujë 

kolonje; ujë tualeti; shpërndarës kallami të aromës së ajrit; preparate për aromatizues të 

ajrit; temjan; thasë për parfumimin e çarçafëve; lustrim për këpucë; konservues lëkure 

[lustrim]; krem për lëkurë.  

9  Syze; syze dielli; syze; korniza syzesh; thjerrëza për syze; zinxhirë spektaklesh; korda 

syzesh; kuti syzesh; kontejnerë për thjerrëza kontakti; mëngë për laptopë; çanta të 

përshtatura për laptopë; kuti të bëra posaçërisht për aparate dhe instrumente fotografike; 

mbulesa për telefonat inteligjentë; kuti për telefona inteligjentë; rripa celulari; filma 

mbrojtës të përshtatur për telefonat inteligjentë; kapëse dore, unaza dhe mbështetëse të 

përshtatura për smartfonë dhe kompjuterë tabletë; shkopinj selfie [monopoda dore]; 

mburoja mbrojtëse për fytyrë; maska mbrojtëse; mburoja mbrojtëse të mjekrës; dorëza 

mbrojtëse; jastëkë për maus; dylbi; helmeta mbrojtëse për sport; filikaqa sportive; busulla 

për drejtim; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit ose imazheve; altoparlantët; kufje; dëgjuese; komplete për operim pa 

duar për telefona; ora inteligjente; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; aplikacione 

softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; media 

regjistrimi dhe ruajtjeje dixhitale ose analoge; USB ngasës memoriesh; telefona 

inteligjentë; kompjuterë tabletë; kamera; stereo personale; media pllejer portativ; luajtës 

kompakt disku; kasetofonë; pllejer të pllakave; mikrofona; fonografi; disqe për regjistrimin 

e zërit; karikues i pajisjeve elektronike; filma vizatimorë të animuar; softuer për lojëra 

kompjuterike, i shkarkueshëm; publikime elektronike, të shkarkueshme; grafika të 

shkarkueshme për telefona celularë; emotikon të shkarkueshëm për telefona celularë; 

asistentë personalë dixhitalë (PDA); softuer; skedarë kompjuterik të shkarkueshëm; mallra 

virtuale të shkarkueshme, koleksione dixhitale dhe tokena jo të këmbyeshëm për përdorim 

në internet dhe në mjedise virtuale; softuer lojërash me realitet të shtuar që shkarkohet; 

softuer i lojërave të realitetit virtual të shkarkueshëm; softuer i lojërave elektronike i 

shkarkueshëm; softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve duke përdorur 

teknologjinë blockchain; softuer i shkarkueshëm për tregtimin, shikimin e magazinimit 

dhe/ose administrimin e mallrave virtuale, koleksioneve dixhitale dhe tokenave jo të 

këmbyeshëm; softuer i shkarkueshëm që përmban mallra virtuale në lojë, koleksione 

dixhitale dhe token jo të këmbyeshëm; aplikacione celulare të shkarkueshme; token jo të 

këmbyeshëm (NFT) dhe token të tjera aplikimi; portofoli fizik i mallrave virtuale, 

koleksioneve dixhitale dhe tokenave jo të këmbyeshëm; kufje të realitetit virtual.  

14  Bizhuteri; unaza [bizhuteri]; vathë; manshete; byzylykë [bizhuteri]; byzylykë të punuar 

me tekstil të qëndisur [bizhuteri]; vareë stoli; broshe [bizhuteri]; zinxhirë [bizhuteri]; 
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gjerdan [bizhuteri]; varëse [bizhuteri]; medalje [bizhuteri]; amuletë [bizhuteri]; kuti 

prezantuese për bizhuteri; karfica [bizhuteri]; kunjat e kravatës; kapëse për kravata; kuti 

bizhuterish; kuti prej metali të çmuar dhe aliazhet e tyre; medalje; perla [bizhuteri]; gurë 

gjysmë të çmuar; Gurë të çmuar; diamante; stoli me formë çante; stoli për mbajtëse të 

çelësave; unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël ose pjesë dekorative]; statuja të 

metaleve të çmuara dhe aliazhet e tyre; vepra arti prej metali të çmuar dhe aliazhet e tyre; 

figurina dhe statuja prej metali të çmuar; instrumente horologjike; orët e dorës; orë dore; 

rripat e orës; këllëf orësh [pjesë orëve]; njoftues [ora dhe orëbërës]; zinxhirë orësh; 

kronometra; kuti prezantuese për orë dore; orë; orë alarmi; instrumente kronometrike; 

lëvizje për orë dhe orë dore”.   

16  Artikuj shkrimi; libra për shkrim ose vizatim; libra shënimesh; indekset; libra për 

ngjyrosje; fletë letre (artikuj zyre); shtresa (artikuj zyre); Letër shkrimi; zarfe (artikuj zyre); 

ngjitës letre ose kartoni; mburoja (vula letre); stikera (artikuj zyre) ngjitëse (ngjitëse) për 

artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; transferta (decalcomanias-dizajne në porcelan 

apo qelq); karta; kartolina urimi; kartolina; kartat e tregtimit, përveç lojërave; kartolina 

njoftimi (artikuj per zyre) kalendarët; plane; libra; albume; revista periodike; revista 

(periodike); katalogë; pamflete; fletushka; botime të shtypura; postera; foto; fotografi (të 

shtypura); stenda fotografike; piktura [fotografi], me kornizë ose pa kornizë; materiale 

shkrimi; kuti shkrimi (artikuj zyre); lapsa; mprehës lapsash, elektrike ose jo elektrike; 

fshirëse gome; stilolapsa; topa për stilolapsa me pika; bojë; bojëra; thumba; kuti 

stilolapsash; shtresa boje; pulla (vula); penela; kuti bojrash për përdorim në shkolla; kuti 

lapsash; dollapë tavoline për artikuj shkrimi (paisjet e zyrës); pajisjet e zyrës, përveç 

mobiljeve; shtresë tavoline; thika letre (hapëse letrash); pesha letre; mbulesa letre me vazo 

lulesh; tabaka letrash; faqeshënuesit; mbajtëse faqesh; librari; figurina prej papier mâché; 

globe tokësore; mbajtësit e pasaportave; mbajtëse për fletore çeqesh; kapëse parash; kuti 

letre ose kartoni; kuti kapele prej kartoni; çanta (zarfe, thasë) prej letre ose plastike, për 

paketim; Letër ambalazhi; paketim (mbushje, mbështjellje) materialesh prej letre ose 

kartoni; veshje sirtaresh prej letre, të parfumuara ose jo; ngjitje letre; shtresa tavoline prej 

letre; letër higjienike  

18  Çanta; çanta shpine; çanta dore; çanta udhëtimi; valixhe; valixhe dore; çanta pazari me 

rrota; çanta rrjete për blerje;kofer [bagazh]; valixhe; kofer udhëtimi; kuti për vanitete, jo të 

montuara; set udhëtimi [material lëkure]; çanta për veshje dhe këpucë për udhëtime; kuti 

kapele prej lëkure; kuti prej lëkure ose lëkure; kuleta xhepi; kuleta; kuti për kartela 

[shënime]; kuti për kartëvizita; mbajtëse për çelësa; etiketat e bagazheve; ngjitëse prej 

lëkure; kordon lëkure; lëkurë ose imitime të rripave prej lëkure për supe; lëkure ose imitime 

rripash lëkure; breza prej lëkure; lëkurë dhe imitime lëkure; çanta për të bartur kafshë 

shtëpiake; qafore për kafshë; zinxhirë lëkure; veshje për kafshë shtëpiake; çadra; cadra 

dielli; kamzhik; shkopinj ecjeje; ulëse lëkure për kuaj; mbulesa mobiljesh prej lëkure  

24  Banera prej tekstili ose plastike; valancat e shtratit; mbajtëse tavoline, jo prej letre; 

pëlhura pambuku; batanije krevati; batanije pikniku; qilima udhëtimi [rroba për prehër]; 

batanije për kafshë shtëpiake; mbulesa krevati; flamuj prej tekstili ose plastike; çarçafë; 

mbulesa me pupla [mbulesa deri poshtë]; etiketat e tekstilit; pëlhura tapiceri; pëlhurë leshi; 

tufa prej tekstili ose plastike; dorashka banjoje; çanta gjumi për bebe; thasë bivouac që janë 

mbulesa për çanta gjumi; shami për jastëk; mbulesa të lirshme për mobilje; mbulesa të 

montuara të kapakut të tualetit prej pëlhure; mbulesa për jastëkë; triko [pëlhurë]; shtroja për 

banjë, përveç veshjeve; shtroja krevati; mbulesa shtëpiake; mbulesa tavoline, jo prej letre; 
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material plastik [zëvendësues për pëlhura]; shami prej tekstili; rrjeta kundër mushkonjave; 

mbulesa tavoline, jo prej letre; rripa për bebe; perde dushi prej tekstili ose plastike; perde 

prej tekstili ose plastike; çanta gjumi; peceta tavoline prej tekstili; peshqir tekstili; dyshekë 

tekstili; këllëf jastëku; perde muri prej tekstili; material tekstili; pëlhura për ndërrimin e 

pelenave për bebe; pëlhurë prej liri; mëndafsh [materiale]; pëlhurë; pëlhura të endura 

elastike; pëlhura të ripërdorshme të veshura me dyll për mbështjelljen e ushqimit; pëlhurë; 

mbulesë vaji për përdorim si mbulesa tavoline; peshqirë për enët; rrethoja për shtrat bebesh 

[shtresa krevati]; pëlhurë e thurur”  

25  Veshje; ti-shirt këmisha; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; jelek dhe 

kanotierë; triko dhe pulovra; fanella [veshje]; veshje trikotazhi [veshje]; palltot; xhaketa 

[veshje]; gëzof me kapuç; mushama; pallto; kapulaçe [veshje]; pelerinë (ponço); kostume; 

kombinime [veshje]; fustane; funde; pantallona të gjera; pantallona të shkurtra; pantallona; 

pantallona të shkurtra boksiere; hellanka [pantallona]; ndërresa dhe veshje të brendshme; 

pizhame; këmishë nate; fustane veshjeje; mantel banjoje; kostume noti; sirtarë për banjë; 

korse [të brendshme]; kollare [veshje]; kollare të ndashme; askota; manshetë dhe shirita 

dore [veshje]; kimono; lajeta [veshje]; rripa [veshje]; rripa parash [veshje]; mbeshtjellës 

(shall); shall; stole; bandana [shami]; katrore xhepi; kravata; varëse; dorëza [veshje]; doreza 

pa gishta; dorashka; këllëf [veshje]; kapëse për veshët [veshje]; shall qafe tub dhe gaterë 

qafe; mbulesa për kokë; kapelë; kapelë binie; shirita koke [veshje]; kapela duke qenë 

mbulesa për kokë; majat e kapelave; çorape; geta; çorape; maska për gjumë; veshje për 

këmbë; këpucë; këpucë sportive; çizme; çizme deri në kyçin e këmbës; këpucë ose sandale 

esparto; sandale; gaiters; çizme bore; pantofla; maska dekorative (veshje)”.    

30  Çaj ; caj i ftohte ; pije me bazë çaji; infuzione, jo medicinale; kafe ; pije me bazë kafeje; 

kafe artificiale; kapsula kafeje, të mbushura; çikore [zëvendësues i kafesë]; pije me bazë 

kakao; pije me bazë çokollate; kakao; cokollate ; ëmbëlsira ; bombona ; karamele 

[bombona]; nougat ; makarunat e kokosit; pralina ; arra të veshura me çokollatë; xhell 

frutash [ëmbëlsira]; pastë bajamesh; lyerje me bazë çokollate; dulce de leche; mjaltë ; 

makaruna ; fondants [embëlsira]; ëmbëlsira ; dekorime karamele për ëmbëlsira; dekorime 

me çokollatë për ëmbëlsira; profiterolë; mousses çokollate; pasta; tarta ; petulla; uafles ; 

bukë me çokollatë; kroasane ; briosh; simite ; bukë ; kek me xhenxhefil ; shufra/bars 

drithërash; biskota; krekera ; katra të vogla; sanduiçe; akullore ; sherbet [akulli]; kos i 

ngrirë [akull i ëmbëlsirave]; sheqer ; kripë gatimi; piper ; erëza ; barishte kopshti, të 

konservuara [erëza]; erëza ; salca [erëza]; mustardë ; uthull ; oriz ; makarona  

34  Shkrepsat ; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare 

elektronike; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për duhanin; qeskat e duhanit; 

kuti shkrepsesh ; lagështues ; çakmakë për duhanpirës; libra me letra cigaresh; tavëlla për 

duhanpirësit ; puro ; cigare ; cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime 

mjekësore; cigare elektronike ; cigarillos ; prerëse të puro ; pastrues tubash për tubacionet e 

duhanit; kuti purosh ; kuti cigaresh ; mbajtëse purosh; mbajtëse cigaresh; barishte për pirjen 

e duhanit; nargjile; solucione të lëngshme për përdorim në cigare elektronike; letër cigareje; 

tuba duhani ; makina xhepi për mbështjlljen e cigareve ; mbajtëse shkrepsash; kavanoza 

duhani ; rafte tubash per tubet e duhanit; duhan ; kuti snuff ; avullues oral për duhanpirësit  

43  Dekorimi i ushqimit; informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve; 

dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave për tavoline, qelqeve; dhënja me qira e 

akomodimit të përkohshëm; rezervime të përkohshme akomodimi; shërbimet e byrosë së 

akomodimit [hotele, konvikte] ; shërbime bar; shërbime kafenesh; shërbimet e kafeterisë; 
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shërbimet e mensës ; shërbimet personale të kuzhinierit; shërbime restoranti; furnizim 

ushqimi dhe pije; shërbime hoteliere; dhënja me qira e dhomave të mbledhjeve  
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(511) 3  Kozmetikë; krema kozmetike; preprate kozmetike për kujdes të lëkurës; shtupa 

pambuku për qëllime kozmetike; komplete kozmetike; maska bukurie; arna xheli të syve 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; losione për qëllime kozmetike; 

qumësht pastrues për qëllime tualeti; preparate për tualetin; losione pas rruajtjes; preparate 

për rruajtje; preparate për nxirje nga dielli [kozmetikë]; preparate kundër diellit; deodorantë 

për qenie njerëzore ose për kafshë; pasta dentare; sapun; kripërat e banjës, jo për qëllime 

mjekësore; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për banjo; 

shampon; kondicioner për flokët; losione për flokë; llak për flokë; transferta dekorative për 

qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë për qëllime kozmetike; 

llak për thonjtë; shtresë bazë për manikyrin e thonjve; shtresë e sipërme e manikyrit; 

preparate për kujdesin e thonjve; heqës të llakut të thonjve; ngjitëse për artin e thonjve; 

thonjë artificial; preparate për grim; lapsa kozmetike; bazë grimi; sprej për vendosjen e 

grimit; pluhur për grim; produkte grimi të dedikuara për zbukurimin e lëkurës; themeli; 

fshehës [kozmetikë]; skuqës; balsam, përveç për qëllime mjekësore; produkte për kujdesin 

e buzëve; balsam buzësh; vijëzues buzësh; shkëlqim buzësh; buzëkuq; kuti buzëkuqësh; 

rimel; vijëzues për sy; lapsa për sy; lapsa për qepalla; lapsa për faqe; preparate kozmetike 

për qerpikët; bojë për vetulla; qerpikët e rremë; kozmetikë për vetullat; komplete vetullash; 

lapsa për vetulla; bojë për vetulla; kompakte pluhuri, të mbushura; fishekë dhe mbushëse 

për produkte kozmetike dhe grimi; preparate për heqjen e grimit; ujë micellar; faculeta të 

ngopura me preparate për heqjen e grimit; lesh pambuku i ngopur me preparate për heqjen 

e makijazhit; heqës grimi për sytë; pastrues për furça kozmetike; parfumeri; parfume; ujë 

kolonje; ujë tualeti; shpërndarës kallami të aromës së ajrit; preparate për aromatizues të 

ajrit; temjan; thasë për parfumimin e çarçafëve; lustrim për këpucë; konservues lëkure 

[lustrim]; krem për lëkurë.  

9  Syze; syze dielli; syze; korniza syzesh; thjerrëza për syze; zinxhirë spektaklesh; korda 

syzesh; kuti syzesh; kontejnerë për thjerrëza kontakti; mëngë për laptopë; çanta të 

përshtatura për laptopë; kuti të bëra posaçërisht për aparate dhe instrumente fotografike; 
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mbulesa për telefonat inteligjentë; kuti për telefona inteligjentë; rripa celulari; filma 

mbrojtës të përshtatur për telefonat inteligjentë; kapëse dore, unaza dhe mbështetëse të 

përshtatura për smartfonë dhe kompjuterë tabletë; shkopinj selfie [monopoda dore]; 

mburoja mbrojtëse për fytyrë; maska mbrojtëse; mburoja mbrojtëse të mjekrës; dorëza 

mbrojtëse; jastëkë për maus; dylbi; helmeta mbrojtëse për sport; filikaqa sportive; busulla 

për drejtim; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit ose imazheve; altoparlantët; kufje; dëgjuese; komplete për operim pa 

duar për telefona; ora inteligjente; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; aplikacione 

softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; media 

regjistrimi dhe ruajtjeje dixhitale ose analoge; USB ngasës memoriesh; telefona 

inteligjentë; kompjuterë tabletë; kamera; stereo personale; media pllejer portativ; luajtës 

kompakt disku; kasetofonë; pllejer të pllakave; mikrofona; fonografi; disqe për regjistrimin 

e zërit; karikues i pajisjeve elektronike; filma vizatimorë të animuar; softuer për lojëra 

kompjuterike, i shkarkueshëm; publikime elektronike, të shkarkueshme; grafika të 

shkarkueshme për telefona celularë; emotikon të shkarkueshëm për telefona celularë; 

asistentë personalë dixhitalë (PDA); softuer; skedarë kompjuterik të shkarkueshëm; mallra 

virtuale të shkarkueshme, koleksione dixhitale dhe tokena jo të këmbyeshëm për përdorim 

në internet dhe në mjedise virtuale; softuer lojërash me realitet të shtuar që shkarkohet; 

softuer i lojërave të realitetit virtual të shkarkueshëm; softuer i lojërave elektronike i 

shkarkueshëm; softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve duke përdorur 

teknologjinë blockchain; softuer i shkarkueshëm për tregtimin, shikimin e magazinimit 

dhe/ose administrimin e mallrave virtuale, koleksioneve dixhitale dhe tokenave jo të 

këmbyeshëm; softuer i shkarkueshëm që përmban mallra virtuale në lojë, koleksione 

dixhitale dhe token jo të këmbyeshëm; aplikacione celulare të shkarkueshme; token jo të 

këmbyeshëm (NFT) dhe token të tjera aplikimi; portofoli fizik i mallrave virtuale, 

koleksioneve dixhitale dhe tokenave jo të këmbyeshëm; kufje të realitetit virtual.  

14  Bizhuteri; unaza [bizhuteri]; vathë; manshete; byzylykë [bizhuteri]; byzylykë të punuar 

me tekstil të qëndisur [bizhuteri]; vareë stoli; broshe [bizhuteri]; zinxhirë [bizhuteri]; 

gjerdan [bizhuteri]; varëse [bizhuteri]; medalje [bizhuteri]; amuletë [bizhuteri]; kuti 

prezantuese për bizhuteri; karfica [bizhuteri]; kunjat e kravatës; kapëse për kravata; kuti 

bizhuterish; kuti prej metali të çmuar dhe aliazhet e tyre; medalje; perla [bizhuteri]; gurë 

gjysmë të çmuar; Gurë të çmuar; diamante; stoli me formë çante; stoli për mbajtëse të 

çelësave; unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël ose pjesë dekorative]; statuja të 

metaleve të çmuara dhe aliazhet e tyre; vepra arti prej metali të çmuar dhe aliazhet e tyre; 

figurina dhe statuja prej metali të çmuar; instrumente horologjike; orët e dorës; orë dore; 

rripat e orës; këllëf orësh [pjesë orëve]; njoftues [ora dhe orëbërës]; zinxhirë orësh; 

kronometra; kuti prezantuese për orë dore; orë; orë alarmi; instrumente kronometrike; 

lëvizje për orë dhe orë dore  

16  Artikuj shkrimi; libra për shkrim ose vizatim; libra shënimesh; indekset; libra për 

ngjyrosje; fletë letre (artikuj zyre); shtresa (artikuj zyre); Letër shkrimi; zarfe (artikuj zyre); 

ngjitës letre ose kartoni; mburoja (vula letre); stikera (artikuj zyre) ngjitëse (ngjitëse) për 

artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; transferta (decalcomanias-dizajne në porcelan 

apo qelq); karta; kartolina urimi; kartolina; kartat e tregtimit, përveç lojërave; kartolina 

njoftimi (artikuj per zyre) kalendarët; plane; libra; albume; revista periodike; revista 

(periodike); katalogë; pamflete; fletushka; botime të shtypura; postera; foto; fotografi (të 

shtypura); stenda fotografike; piktura [fotografi], me kornizë ose pa kornizë; materiale 
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shkrimi; kuti shkrimi (artikuj zyre); lapsa; mprehës lapsash, elektrike ose jo elektrike; 

fshirëse gome; stilolapsa; topa për stilolapsa me pika; bojë; bojëra; thumba; kuti 

stilolapsash; shtresa boje; pulla (vula); penela; kuti bojrash për përdorim në shkolla; kuti 

lapsash; dollapë tavoline për artikuj shkrimi (paisjet e zyrës); pajisjet e zyrës, përveç 

mobiljeve; shtresë tavoline; thika letre (hapëse letrash); pesha letre; mbulesa letre me vazo 

lulesh; tabaka letrash; faqeshënuesit; mbajtëse faqesh; librari; figurina prej papier mâché; 

globe tokësore; mbajtësit e pasaportave; mbajtëse për fletore çeqesh; kapëse parash; kuti 

letre ose kartoni; kuti kapele prej kartoni; çanta (zarfe, thasë) prej letre ose plastike, për 

paketim; Letër ambalazhi; paketim (mbushje, mbështjellje) materialesh prej letre ose 

kartoni; veshje sirtaresh prej letre, të parfumuara ose jo; ngjitje letre; shtresa tavoline prej 

letre; letër higjienike  

18  Çanta; çanta shpine; çanta dore; çanta udhëtimi; valixhe; valixhe dore; çanta pazari me 

rrota; çanta rrjete për blerje;kofer [bagazh]; valixhe; kofer udhëtimi; kuti për vanitete, jo të 

montuara; set udhëtimi [material lëkure]; çanta për veshje dhe këpucë për udhëtime; kuti 

kapele prej lëkure; kuti prej lëkure ose lëkure; kuleta xhepi; kuleta; kuti për kartela 

[shënime]; kuti për kartëvizita; mbajtëse për çelësa; etiketat e bagazheve; ngjitëse prej 

lëkure; kordon lëkure; lëkurë ose imitime të rripave prej lëkure për supe; lëkure ose imitime 

rripash lëkure; breza prej lëkure; lëkurë dhe imitime lëkure; çanta për të bartur kafshë 

shtëpiake; qafore për kafshë; zinxhirë lëkure; veshje për kafshë shtëpiake; çadra; cadra 

dielli; kamzhik; shkopinj ecjeje; ulëse lëkure për kuaj; mbulesa mobiljesh prej lëkure  

24  Banera prej tekstili ose plastike; valancat e shtratit; mbajtëse tavoline, jo prej letre; 

pëlhura pambuku; batanije krevati; batanije pikniku; qilima udhëtimi [rroba për prehër]; 

batanije për kafshë shtëpiake; mbulesa krevati; flamuj prej tekstili ose plastike; çarçafë; 

mbulesa me pupla [mbulesa deri poshtë]; etiketat e tekstilit; pëlhura tapiceri; pëlhurë leshi; 

tufa prej tekstili ose plastike; dorashka banjoje; çanta gjumi për bebe; thasë bivouac që janë 

mbulesa për çanta gjumi; shami për jastëk; mbulesa të lirshme për mobilje; mbulesa të 

montuara të kapakut të tualetit prej pëlhure; mbulesa për jastëkë; triko [pëlhurë]; shtroja për 

banjë, përveç veshjeve; shtroja krevati; mbulesa shtëpiake; mbulesa tavoline, jo prej letre; 

material plastik [zëvendësues për pëlhura]; shami prej tekstili; rrjeta kundër mushkonjave; 

mbulesa tavoline, jo prej letre; rripa për bebe; perde dushi prej tekstili ose plastike; perde 

prej tekstili ose plastike; çanta gjumi; peceta tavoline prej tekstili; peshqir tekstili; dyshekë 

tekstili; këllëf jastëku; perde muri prej tekstili; material tekstili; pëlhura për ndërrimin e 

pelenave për bebe; pëlhurë prej liri; mëndafsh [materiale]; pëlhurë; pëlhura të endura 

elastike; pëlhura të ripërdorshme të veshura me dyll për mbështjelljen e ushqimit; pëlhurë; 

mbulesë vaji për përdorim si mbulesa tavoline; peshqirë për enët; rrethoja për shtrat bebesh 

[shtresa krevati]; pëlhurë e thurur  

25  Veshje; ti-shirt këmisha; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; jelek dhe 

kanotierë; triko dhe pulovra; fanella [veshje]; veshje trikotazhi [veshje]; palltot; xhaketa 

[veshje]; gëzof me kapuç; mushama; pallto; kapulaçe [veshje]; pelerinë (ponço); kostume; 

kombinime [veshje]; fustane; funde; pantallona të gjera; pantallona të shkurtra; pantallona; 

pantallona të shkurtra boksiere; hellanka [pantallona]; ndërresa dhe veshje të brendshme; 

pizhame; këmishë nate; fustane veshjeje; mantel banjoje; kostume noti; sirtarë për banjë; 

korse [të brendshme]; kollare [veshje]; kollare të ndashme; askota; manshetë dhe shirita 

dore [veshje]; kimono; lajeta [veshje]; rripa [veshje]; rripa parash [veshje]; mbeshtjellës 

(shall); shall; stole; bandana [shami]; katrore xhepi; kravata; varëse; dorëza [veshje]; doreza 

pa gishta; dorashka; këllëf [veshje]; kapëse për veshët [veshje]; shall qafe tub dhe gaterë 
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qafe; mbulesa për kokë; kapelë; kapelë binie; shirita koke [veshje]; kapela duke qenë 

mbulesa për kokë; majat e kapelave; çorape; geta; çorape; maska për gjumë; veshje për 

këmbë; këpucë; këpucë sportive; çizme; çizme deri në kyçin e këmbës; këpucë ose sandale 

esparto; sandale; gaiters; çizme bore; pantofla; maska dekorative (veshje)  

30  Çaj ; caj i ftohte ; pije me bazë çaji; infuzione, jo medicinale; kafe ; pije me bazë kafeje; 

kafe artificiale; kapsula kafeje, të mbushura; çikore [zëvendësues i kafesë]; pije me bazë 

kakao; pije me bazë çokollate; kakao; cokollate ; ëmbëlsira ; bombona ; karamele 

[bombona]; nougat ; makarunat e kokosit; pralina ; arra të veshura me çokollatë; xhell 

frutash [ëmbëlsira]; pastë bajamesh; lyerje me bazë çokollate; dulce de leche; mjaltë ; 

makaruna ; fondants [embëlsira]; ëmbëlsira ; dekorime karamele për ëmbëlsira; dekorime 

me çokollatë për ëmbëlsira; profiterolë; mousses çokollate; pasta; tarta ; petulla; uafles ; 

bukë me çokollatë; kroasane ; briosh; simite ; bukë ; kek me xhenxhefil ; shufra/bars 

drithërash; biskota; krekera ; katra të vogla; sanduiçe; akullore ; sherbet [akulli]; kos i 

ngrirë [akull i ëmbëlsirave]; sheqer ; kripë gatimi; piper ; erëza ; barishte kopshti, të 

konservuara [erëza]; erëza ; salca [erëza]; mustardë ; uthull ; oriz ; makarona  

34  Shkrepsat ; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare 

elektronike; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për duhanin; qeskat e duhanit; 

kuti shkrepsesh ; lagështues ; çakmakë për duhanpirës; libra me letra cigaresh; tavëlla për 

duhanpirësit ; puro ; cigare ; cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime 

mjekësore; cigare elektronike ; cigarillos ; prerëse të puro ; pastrues tubash për tubacionet e 

duhanit; kuti purosh ; kuti cigaresh ; mbajtëse purosh; mbajtëse cigaresh; barishte për pirjen 

e duhanit; nargjile; solucione të lëngshme për përdorim në cigare elektronike; letër cigareje; 

tuba duhani ; makina xhepi për mbështjlljen e cigareve ; mbajtëse shkrepsash; kavanoza 

duhani ; rafte tubash per tubet e duhanit; duhan ; kuti snuff ; avullues oral për duhanpirësit  

43  Dekorimi i ushqimit; informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve; 

dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave për tavoline, qelqeve; dhënja me qira e 

akomodimit të përkohshëm; rezervime të përkohshme akomodimi; shërbimet e byrosë së 

akomodimit [hotele, konvikte] ; shërbime bar; shërbime kafenesh; shërbimet e kafeterisë; 

shërbimet e mensës ; shërbimet personale të kuzhinierit; shërbime restoranti; furnizim 

ushqimi dhe pije; shërbime hoteliere; dhënja me qira e dhomave të mbledhjeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1944 

(220) 30/12/2021 

(731) LOUIS VUITTON MALLETIER 

2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 3  Kozmetikë; krema kozmetike; preprate kozmetike për kujdes të lëkurës; shtupa 

pambuku për qëllime kozmetike; komplete kozmetike; maska bukurie; arna xheli të syve 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; losione për qëllime kozmetike; 

qumësht pastrues për qëllime tualeti; preparate për tualetin; losione pas rruajtjes; preparate 

për rruajtje; preparate për nxirje nga dielli [kozmetikë]; preparate kundër diellit; deodorantë 

për qenie njerëzore ose për kafshë; pasta dentare; sapun; kripërat e banjës, jo për qëllime 

mjekësore; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për banjo; 

shampon; kondicioner për flokët; losione për flokë; llak për flokë; transferta dekorative për 

qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë për qëllime kozmetike; 

llak për thonjtë; shtresë bazë për manikyrin e thonjve; shtresë e sipërme e manikyrit; 

preparate për kujdesin e thonjve; heqës të llakut të thonjve; ngjitëse për artin e thonjve; 

thonjë artificial; preparate për grim; lapsa kozmetike; bazë grimi; sprej për vendosjen e 

grimit; pluhur për grim; produkte grimi të dedikuara për zbukurimin e lëkurës; themeli; 

fshehës [kozmetikë]; skuqës; balsam, përveç për qëllime mjekësore; produkte për kujdesin 

e buzëve; balsam buzësh; vijëzues buzësh; shkëlqim buzësh; buzëkuq; kuti buzëkuqësh; 

rimel; vijëzues për sy; lapsa për sy; lapsa për qepalla; lapsa për faqe; preparate kozmetike 

për qerpikët; bojë për vetulla; qerpikët e rremë; kozmetikë për vetullat; komplete vetullash; 

lapsa për vetulla; bojë për vetulla; kompakte pluhuri, të mbushura; fishekë dhe mbushëse 

për produkte kozmetike dhe grimi; preparate për heqjen e grimit; ujë micellar; faculeta të 

ngopura me preparate për heqjen e grimit; lesh pambuku i ngopur me preparate për heqjen 

e makijazhit; heqës grimi për sytë; pastrues për furça kozmetike; parfumeri; parfume; ujë 

kolonje; ujë tualeti; shpërndarës kallami të aromës së ajrit; preparate për aromatizues të 

ajrit; temjan; thasë për parfumimin e çarçafëve; lustrim për këpucë; konservues lëkure 

[lustrim]; krem për lëkurë.  

9  Syze; syze dielli; syze; korniza syzesh; thjerrëza për syze; zinxhirë spektaklesh; korda 

syzesh; kuti syzesh; kontejnerë për thjerrëza kontakti; mëngë për laptopë; çanta të 

përshtatura për laptopë; kuti të bëra posaçërisht për aparate dhe instrumente fotografike; 

mbulesa për telefonat inteligjentë; kuti për telefona inteligjentë; rripa celulari; filma 

mbrojtës të përshtatur për telefonat inteligjentë; kapëse dore, unaza dhe mbështetëse të 

përshtatura për smartfonë dhe kompjuterë tabletë; shkopinj selfie [monopoda dore]; 

mburoja mbrojtëse për fytyrë; maska mbrojtëse; mburoja mbrojtëse të mjekrës; dorëza 

mbrojtëse; jastëkë për maus; dylbi; helmeta mbrojtëse për sport; filikaqa sportive; busulla 

për drejtim; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit ose imazheve; altoparlantët; kufje; dëgjuese; komplete për operim pa 

duar për telefona; ora inteligjente; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; aplikacione 

softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; media 

regjistrimi dhe ruajtjeje dixhitale ose analoge; USB ngasës memoriesh; telefona 

inteligjentë; kompjuterë tabletë; kamera; stereo personale; media pllejer portativ; luajtës 

kompakt disku; kasetofonë; pllejer të pllakave; mikrofona; fonografi; disqe për regjistrimin 

e zërit; karikues i pajisjeve elektronike; filma vizatimorë të animuar; softuer për lojëra 

kompjuterike, i shkarkueshëm; publikime elektronike, të shkarkueshme; grafika të 

shkarkueshme për telefona celularë; emotikon të shkarkueshëm për telefona celularë; 

asistentë personalë dixhitalë (PDA); softuer; skedarë kompjuterik të shkarkueshëm; mallra 

virtuale të shkarkueshme, koleksione dixhitale dhe tokena jo të këmbyeshëm për përdorim 

në internet dhe në mjedise virtuale; softuer lojërash me realitet të shtuar që shkarkohet; 
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softuer i lojërave të realitetit virtual të shkarkueshëm; softuer i lojërave elektronike i 

shkarkueshëm; softuer i shkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve duke përdorur 

teknologjinë blockchain; softuer i shkarkueshëm për tregtimin, shikimin e magazinimit 

dhe/ose administrimin e mallrave virtuale, koleksioneve dixhitale dhe tokenave jo të 

këmbyeshëm; softuer i shkarkueshëm që përmban mallra virtuale në lojë, koleksione 

dixhitale dhe token jo të këmbyeshëm; aplikacione celulare të shkarkueshme; token jo të 

këmbyeshëm (NFT) dhe token të tjera aplikimi; portofoli fizik i mallrave virtuale, 

koleksioneve dixhitale dhe tokenave jo të këmbyeshëm; kufje të realitetit virtual.  

14  Bizhuteri; unaza [bizhuteri]; vathë; manshete; byzylykë [bizhuteri]; byzylykë të punuar 

me tekstil të qëndisur [bizhuteri]; vareë stoli; broshe [bizhuteri]; zinxhirë [bizhuteri]; 

gjerdan [bizhuteri]; varëse [bizhuteri]; medalje [bizhuteri]; amuletë [bizhuteri]; kuti 

prezantuese për bizhuteri; karfica [bizhuteri]; kunjat e kravatës; kapëse për kravata; kuti 

bizhuterish; kuti prej metali të çmuar dhe aliazhet e tyre; medalje; perla [bizhuteri]; gurë 

gjysmë të çmuar; Gurë të çmuar; diamante; stoli me formë çante; stoli për mbajtëse të 

çelësave; unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël ose pjesë dekorative]; statuja të 

metaleve të çmuara dhe aliazhet e tyre; vepra arti prej metali të çmuar dhe aliazhet e tyre; 

figurina dhe statuja prej metali të çmuar; instrumente horologjike; orët e dorës; orë dore; 

rripat e orës; këllëf orësh [pjesë orëve]; njoftues [ora dhe orëbërës]; zinxhirë orësh; 

kronometra; kuti prezantuese për orë dore; orë; orë alarmi; instrumente kronometrike; 

lëvizje për orë dhe orë dore  

16  Artikuj shkrimi; libra për shkrim ose vizatim; libra shënimesh; indekset; libra për 

ngjyrosje; fletë letre (artikuj zyre); shtresa (artikuj zyre); Letër shkrimi; zarfe (artikuj zyre); 

ngjitës letre ose kartoni; mburoja (vula letre); stikera (artikuj zyre) ngjitëse (ngjitëse) për 

artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; transferta (decalcomanias-dizajne në porcelan 

apo qelq); karta; kartolina urimi; kartolina; kartat e tregtimit, përveç lojërave; kartolina 

njoftimi (artikuj per zyre) kalendarët; plane; libra; albume; revista periodike; revista 

(periodike); katalogë; pamflete; fletushka; botime të shtypura; postera; foto; fotografi (të 

shtypura); stenda fotografike; piktura [fotografi], me kornizë ose pa kornizë; materiale 

shkrimi; kuti shkrimi (artikuj zyre); lapsa; mprehës lapsash, elektrike ose jo elektrike; 

fshirëse gome; stilolapsa; topa për stilolapsa me pika; bojë; bojëra; thumba; kuti 

stilolapsash; shtresa boje; pulla (vula); penela; kuti bojrash për përdorim në shkolla; kuti 

lapsash; dollapë tavoline për artikuj shkrimi (paisjet e zyrës); pajisjet e zyrës, përveç 

mobiljeve; shtresë tavoline; thika letre (hapëse letrash); pesha letre; mbulesa letre me vazo 

lulesh; tabaka letrash; faqeshënuesit; mbajtëse faqesh; librari; figurina prej papier mâché; 

globe tokësore; mbajtësit e pasaportave; mbajtëse për fletore çeqesh; kapëse parash; kuti 

letre ose kartoni; kuti kapele prej kartoni; çanta (zarfe, thasë) prej letre ose plastike, për 

paketim; Letër ambalazhi; paketim (mbushje, mbështjellje) materialesh prej letre ose 

kartoni; veshje sirtaresh prej letre, të parfumuara ose jo; ngjitje letre; shtresa tavoline prej 

letre; letër higjienike  

18  Çanta; çanta shpine; çanta dore; çanta udhëtimi; valixhe; valixhe dore; çanta pazari me 

rrota; çanta rrjete për blerje;kofer [bagazh]; valixhe; kofer udhëtimi; kuti për vanitete, jo të 

montuara; set udhëtimi [material lëkure]; çanta për veshje dhe këpucë për udhëtime; kuti 

kapele prej lëkure; kuti prej lëkure ose lëkure; kuleta xhepi; kuleta; kuti për kartela 

[shënime]; kuti për kartëvizita; mbajtëse për çelësa; etiketat e bagazheve; ngjitëse prej 

lëkure; kordon lëkure; lëkurë ose imitime të rripave prej lëkure për supe; lëkure ose imitime 

rripash lëkure; breza prej lëkure; lëkurë dhe imitime lëkure; çanta për të bartur kafshë 
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shtëpiake; qafore për kafshë; zinxhirë lëkure; veshje për kafshë shtëpiake; çadra; cadra 

dielli; kamzhik; shkopinj ecjeje; ulëse lëkure për kuaj; mbulesa mobiljesh prej lëkure  

24  Banera prej tekstili ose plastike; valancat e shtratit; mbajtëse tavoline, jo prej letre; 

pëlhura pambuku; batanije krevati; batanije pikniku; qilima udhëtimi [rroba për prehër]; 

batanije për kafshë shtëpiake; mbulesa krevati; flamuj prej tekstili ose plastike; çarçafë; 

mbulesa me pupla [mbulesa deri poshtë]; etiketat e tekstilit; pëlhura tapiceri; pëlhurë leshi; 

tufa prej tekstili ose plastike; dorashka banjoje; çanta gjumi për bebe; thasë bivouac që janë 

mbulesa për çanta gjumi; shami për jastëk; mbulesa të lirshme për mobilje; mbulesa të 

montuara të kapakut të tualetit prej pëlhure; mbulesa për jastëkë; triko [pëlhurë]; shtroja për 

banjë, përveç veshjeve; shtroja krevati; mbulesa shtëpiake; mbulesa tavoline, jo prej letre; 

material plastik [zëvendësues për pëlhura]; shami prej tekstili; rrjeta kundër mushkonjave; 

mbulesa tavoline, jo prej letre; rripa për bebe; perde dushi prej tekstili ose plastike; perde 

prej tekstili ose plastike; çanta gjumi; peceta tavoline prej tekstili; peshqir tekstili; dyshekë 

tekstili; këllëf jastëku; perde muri prej tekstili; material tekstili; pëlhura për ndërrimin e 

pelenave për bebe; pëlhurë prej liri; mëndafsh [materiale]; pëlhurë; pëlhura të endura 

elastike; pëlhura të ripërdorshme të veshura me dyll për mbështjelljen e ushqimit; pëlhurë; 

mbulesë vaji për përdorim si mbulesa tavoline; peshqirë për enët; rrethoja për shtrat bebesh 

[shtresa krevati]; pëlhurë e thurur  

25  Veshje; ti-shirt këmisha; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; jelek dhe 

kanotierë; triko dhe pulovra; fanella [veshje]; veshje trikotazhi [veshje]; palltot; xhaketa 

[veshje]; gëzof me kapuç; mushama; pallto; kapulaçe [veshje]; pelerinë (ponço); kostume; 

kombinime [veshje]; fustane; funde; pantallona të gjera; pantallona të shkurtra; pantallona; 

pantallona të shkurtra boksiere; hellanka [pantallona]; ndërresa dhe veshje të brendshme; 

pizhame; këmishë nate; fustane veshjeje; mantel banjoje; kostume noti; sirtarë për banjë; 

korse [të brendshme]; kollare [veshje]; kollare të ndashme; askota; manshetë dhe shirita 

dore [veshje]; kimono; lajeta [veshje]; rripa [veshje]; rripa parash [veshje]; mbeshtjellës 

(shall); shall; stole; bandana [shami]; katrore xhepi; kravata; varëse; dorëza [veshje]; doreza 

pa gishta; dorashka; këllëf [veshje]; kapëse për veshët [veshje]; shall qafe tub dhe gaterë 

qafe; mbulesa për kokë; kapelë; kapelë binie; shirita koke [veshje]; kapela duke qenë 

mbulesa për kokë; majat e kapelave; çorape; geta; çorape; maska për gjumë; veshje për 

këmbë; këpucë; këpucë sportive; çizme; çizme deri në kyçin e këmbës; këpucë ose sandale 

esparto; sandale; gaiters; çizme bore; pantofla; maska dekorative (veshje)  

30  Çaj ; caj i ftohte ; pije me bazë çaji; infuzione, jo medicinale; kafe ; pije me bazë kafeje; 

kafe artificiale; kapsula kafeje, të mbushura; çikore [zëvendësues i kafesë]; pije me bazë 

kakao; pije me bazë çokollate; kakao; cokollate ; ëmbëlsira ; bombona ; karamele 

[bombona]; nougat ; makarunat e kokosit; pralina ; arra të veshura me çokollatë; xhell 

frutash [ëmbëlsira]; pastë bajamesh; lyerje me bazë çokollate; dulce de leche; mjaltë ; 

makaruna ; fondants [embëlsira]; ëmbëlsira ; dekorime karamele për ëmbëlsira; dekorime 

me çokollatë për ëmbëlsira; profiterolë; mousses çokollate; pasta; tarta ; petulla; uafles ; 

bukë me çokollatë; kroasane ; briosh; simite ; bukë ; kek me xhenxhefil ; shufra/bars 

drithërash; biskota; krekera ; katra të vogla; sanduiçe; akullore ; sherbet [akulli]; kos i 

ngrirë [akull i ëmbëlsirave]; sheqer ; kripë gatimi; piper ; erëza ; barishte kopshti, të 

konservuara [erëza]; erëza ; salca [erëza]; mustardë ; uthull ; oriz ; makarona  

34  Shkrepsat ; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare 

elektronike; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për duhanin; qeskat e duhanit; 

kuti shkrepsesh ; lagështues ; çakmakë për duhanpirës; libra me letra cigaresh; tavëlla për 
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duhanpirësit ; puro ; cigare ; cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime 

mjekësore; cigare elektronike ; cigarillos ; prerëse të puro ; pastrues tubash për tubacionet e 

duhanit; kuti purosh ; kuti cigaresh ; mbajtëse purosh; mbajtëse cigaresh; barishte për pirjen 

e duhanit; nargjile; solucione të lëngshme për përdorim në cigare elektronike; letër cigareje; 

tuba duhani ; makina xhepi për mbështjlljen e cigareve ; mbajtëse shkrepsash; kavanoza 

duhani ; rafte tubash per tubet e duhanit; duhan ; kuti snuff ; avullues oral për duhanpirësit  

43  Dekorimi i ushqimit; informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve; 

dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave për tavoline, qelqeve; dhënja me qira e 

akomodimit të përkohshëm; rezervime të përkohshme akomodimi; shërbimet e byrosë së 

akomodimit [hotele, konvikte] ; shërbime bar; shërbime kafenesh; shërbimet e kafeterisë; 

shërbimet e mensës ; shërbimet personale të kuzhinierit; shërbime restoranti; furnizim 

ushqimi dhe pije; shërbime hoteliere; dhënja me qira e dhomave të mbledhjeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1945 

(220) 30/12/2021 

(731) Fondation des Alliances Françaises 

101 Boulevard Raspail 75006 Paris, FR 

(591) E kuqe, e zezë, e hirtë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Materiale të shtypura, artikuj të shtypur, gazeta, revista, zhurnale, revista 

periodike, libra, broshura, karta treguese, manuale, libra dore dhe manuale si dhe manuale 

arsimore, albume, katalogë dhe pamflete, fletëpalosje, postera, agjenda, almanak, 

kalendarë, karta të ilustruara dhe të shtypura , broshura (të shtypura); letër, karton; 

kartolina, kartolina urimi; artikuj shkrimi; botime të shtypura; prospektet; paraqitje grafike; 

fotografi (të shtypura); blloqe printimi; artikuj shkrimi; lapsa, stilolapsa; materialet e 

artistëve; qese [zarfe, qese] për paketim [të bëra prej letre ose plastike]; materiale 

udhezuese ose mësimore (përveç aparateve)”.  

35  Shërbime reklamimi; menaxhimi i biznesit komercial; administrim komercial; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin, asistencë për kompanitë tregtare 

ose industriale në drejtimin e bizneseve të tyre, konsulencë për menaxhim biznesi, 

konsulencë biznesi, shërbime të ekspertëve të biznesit, vlerësime biznesi; konsulencë 

biznesi, informacion ose pyetje; kërkimi i biznesit, përpilimi i statistikave, studimet dhe 

analizat e tregut, sondazhi i opinionit, përmbledhja e informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; promovimi i historisë së qytetërimit francez dhe mësimi i gjuhës; funksionet 

e zyrës; menaxhim i kompjuterizuar i dosjeve; Kontabiliteti; marrëdhëniet me publikun; 

kërkimi i sponsorizimit; shërbimet e prerjes së lajmeve; riprodhimi i dokumentit; 

shpërndarja e prospekteve, e mostrave; shërbimet e marketingut dhe marketingut të 

drejtpërdrejtë online; promovimi i mallrave dhe shërbimeve (për të tjerët); shpërndarja e 

reklamave dhe reklamave të klasifikuara, duke përfshirë edhe përmes internetit; publikimi i 

teksteve dhe/ose imazheve reklamuese; shpërndarja e materialit reklamues (fletëpalosje, 
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prospekte, materiale të shtypura, mostra); shërbimet e abonimit të gazetave për të tjerët; 

organizimi i abonimeve për të tjerët në materiale të shtypura, gazeta, revista, enciklopedi 

dhe të gjitha informacionet, tekstet, mediat e zërit dhe/ose imazhet, produktet audiovizive 

ose multimediale (redaktimi kompjuterik i teksteve dhe/ose imazheve të palëvizshme ose të 

animuara, dhe/ose muzikore ose jo tingujt muzikorë), për përdorim ndërveprues ose jo 

ndërveprues, në mediat përkatëse (disqe kompakte audio dixhitale, disqe audio video 

dixhitale); reklamimi me porosi me postë, radio, televizion; reklamimi në internet në një 

rrjet kompjuterik; shërbimet e abonimit për të tjerët në materialet e shtypura, gazetat, 

revistat, enciklopeditë dhe të gjitha informacionet, mediat e tekstit, zërit dhe/ose imazhit, 

ose produktet multimediale (publikimet elektronike); organizimi i garave për qëllime 

promovuese me ose pa shpërndarje të çmimeve ose dhënien e stimujve; organizimi i 

ekspozitave, ekspozitave tregtare, panaireve dhe të gjitha llojeve të eventeve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët të të gjitha llojeve dhe në të 

gjitha mediat; prezantimi dhe demonstrimi i mallrave dhe shërbimeve për qëllime 

promovuese; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shërbimet e konsolidimit në dobi të të 

tjerëve (duke përjashtuar transportin e tyre) për botime elektronike, CD-ROM, DVD, disqe 

dixhitale, materiale të shtypura, dokumente jo-fiktive, zhurnale, periodikë, revista, libra, 

manuale dhe manuale jashtëshkollore, gazeta, buletine, pamflete, katalogë, stilolapsa, lapsa, 

artikuj shkrimi, materiale mësimore dhe udhëzuese, aparate dhe instrumente mësimore, 

softuer; marrja me qira e çdo materiali reklamues dhe prezantimi komercial; menaxhim i 

kompjuterizuar i dosjeve; shërbimet e marketingut dhe telemarketingut; rekrutimi i 

personelit; agjenci punësimi; shërbimet e ofruara nga një franshizë, përkatësisht, asistencë 

në funksionimin ose menaxhimin e çështjeve tregtare dhe administrative; projekte (ndihmë 

në menaxhimin e çështjeve komerciale dhe/ose reklamuese dhe/ose administrative); 

menaxhimin administrativ dhe komercial të franshizave  

41  Shërbime reklamimi; menaxhimi i biznesit komercial; administrim komercial; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin, asistencë për kompanitë tregtare 

ose industriale në drejtimin e bizneseve të tyre, konsulencë për menaxhim biznesi, 

konsulencë biznesi, shërbime të ekspertëve të biznesit, vlerësime biznesi; konsulencë 

biznesi, informacion ose pyetje; kërkimi i biznesit, përpilimi i statistikave, studimet dhe 

analizat e tregut, sondazhi i opinionit, përmbledhja e informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; promovimi i historisë së qytetërimit francez dhe mësimi i gjuhës; funksionet 

e zyrës; menaxhim i kompjuterizuar i dosjeve; Kontabiliteti; marrëdhëniet me publikun; 

kërkimi i sponsorizimit; shërbimet e prerjes së lajmeve; riprodhimi i dokumentit; 

shpërndarja e prospekteve, e mostrave; shërbimet e marketingut dhe marketingut të 

drejtpërdrejtë online; promovimi i mallrave dhe shërbimeve (për të tjerët); shpërndarja e 

reklamave dhe reklamave të klasifikuara, duke përfshirë edhe përmes internetit; publikimi i 

teksteve dhe/ose imazheve reklamuese; shpërndarja e materialit reklamues (fletëpalosje, 

prospekte, materiale të shtypura, mostra); shërbimet e abonimit të gazetave për të tjerët; 

organizimi i abonimeve për të tjerët në materiale të shtypura, gazeta, revista, enciklopedi 

dhe të gjitha informacionet, tekstet, mediat e zërit dhe/ose imazhet, produktet audiovizive 

ose multimediale (redaktimi kompjuterik i teksteve dhe/ose imazheve të palëvizshme ose të 

animuara, dhe/ose muzikore ose jo tingujt muzikorë), për përdorim ndërveprues ose jo 

ndërveprues, në mediat përkatëse (disqe kompakte audio dixhitale, disqe audio video 

dixhitale); reklamimi me porosi me postë, radio, televizion; reklamimi në internet në një 

rrjet kompjuterik; shërbimet e abonimit për të tjerët në materialet e shtypura, gazetat, 
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revistat, enciklopeditë dhe të gjitha informacionet, mediat e tekstit, zërit dhe/ose imazhit, 

ose produktet multimediale (publikimet elektronike); organizimi i garave për qëllime 

promovuese me ose pa shpërndarje të çmimeve ose dhënien e stimujve; organizimi i 

ekspozitave, ekspozitave tregtare, panaireve dhe të gjitha llojeve të eventeve për qëllime 

komerciale ose reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët të të gjitha llojeve dhe në të 

gjitha mediat; prezantimi dhe demonstrimi i mallrave dhe shërbimeve për qëllime 

promovuese; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shërbimet e konsolidimit në dobi të të 

tjerëve (duke përjashtuar transportin e tyre) për botime elektronike, CD-ROM, DVD, disqe 

dixhitale, materiale të shtypura, dokumente jo-fiktive, zhurnale, periodikë, revista, libra, 

manuale dhe manuale jashtëshkollore, gazeta, buletine, pamflete, katalogë, stilolapsa, lapsa, 

artikuj shkrimi, materiale mësimore dhe udhëzuese, aparate dhe instrumente mësimore, 

softuer; marrja me qira e çdo materiali reklamues dhe prezantimi komercial; menaxhim i 

kompjuterizuar i dosjeve; shërbimet e marketingut dhe telemarketingut; rekrutimi i 

personelit; agjenci punësimi; shërbimet e ofruara nga një franshizë, përkatësisht, asistencë 

në funksionimin ose menaxhimin e çështjeve tregtare dhe administrative; projekte (ndihmë 

në menaxhimin e çështjeve komerciale dhe/ose reklamuese dhe/ose administrative); 

menaxhimin administrativ dhe komercial të franshizave  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike si dhe shërbimet e hulumtimit dhe dizajnimit në 

lidhje me to; analiza dhe kërkime industriale, projektim dhe zhvillim i kompjuterëve dhe 

softuerëve  

43  Akomodimi i përkohshëm; agjenci akomodimi (hotele, konvikte); rezervimi i 

përkohshëm i akomodimit; rezervim hotelesh, konviktesh, sherbime hotelerie  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1946 

(220) 30/12/2021 

(731) Internationaler Bund (IB) Freier 

Träger der Jugend-, Sozial- und 

Bildungsarbeit e.V. Valentin-Senger-Straße 

5, 60389 Frankfurt am Main, DE 

(591) E kaltër.  

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Akreditimi [vërtetimi] i arritjeve arsimore, Akreditimi i shërbimeve arsimore, 

Akreditimi i kompetencës profesionale, Ofrimi i trajnimit dhe edukimit, Arsim, argëtim dhe 

sport, Informacion në lidhje me aktivitetet kulturore, Edukimi dhe udhëzimi, Shërbime 

arsimore, argëtuese dhe sportive, Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe konkurseve, 

Përkthimi dhe interpretimi, Publikimi, raportimi dhe shkrimi i teksteve”  

43  Shërbime për çerdhe, kujdes ditor dhe ambiente të kujdesit për të moshuarit, ofrimi i 

objekteve të ngjarjeve dhe ambienteve të përkohshme të zyrave dhe takimeve  
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(210) KS/M/ 2021/1947 

(220) 30/12/2021 

(300) 302021112997  02/02/2022  DE 

(731) GEA Group Aktiengesellschaft 

Peter-Müller-Str. 12 40468 Düsseldorf / DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrim, aromatizues, lustrim, pastrim dhe gërryes [përveç për 

përdorim në zyrë]; detergjente; preparate për larje; pajisje tualeti; sapune; preparate për 

kujdesin e lëkurës; kozmetikë për bagëti; pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim dhe 

kujdes; agjentë pastrimi për përdorim në industrinë përpunuese, duke përfshirë industrinë e 

përpunimit të ushqimit; preparate pastrimi me bazë acidi për heqjen e gurëve të qumështit, 

peshores ujore dhe ndryshkut nga tubacionet, rezervuarët me shkarkesa më shumicë, 

makinat e mjeljes dhe fryrjet në industrinë e qumështit; preparate pastrimi për përdorim në 

lidhje me tubacionet e qumështit dhe rezervuarët e qumështit; detergjentë për larjen e gjirit 

(sisave); preparate pastrimi për mjelësit, pajisje dhe sisteme për trajtimin e qumështit për 

fermat e qumështit dhe sipërfaqet në kontakt me ushqimin; të gjitha mallrat e 

lartpërmendura jo për pastrimin dhe kujdesin e syve, qepallave dhe qerpikëve të njerëzve.  

5  Preparate Dezinfektuese dhe antiseptikë; germicide; dezinfektues për aparate ftohëse; 

dezinfektues për industrinë e përpunimit të ushqimit, duke përfshirë industrinë e qumështit; 

dezinfektues për kafshët qumështore, për mjelësit dhe për makineritë, pajisjet dhe pajisjet e 

tjera të përdorura në industrinë e qumështit; dezinfektues të gjirit( sisave); zhytje mikrobike 

të gjirit; larje dezinfektuese të sisës; salva medicinale e sisës; dezinfektues të gjilpërave me 

shkumë; preparate veterinare, përkatësisht, zhytje topikale të gjirit për tonifikimin e indeve; 

preparate medicinale për kujdesin e thundrës në formë të koncentrateve për banjën e 

këmbëve dhe solucioneve lokale; dezinfektues për pajisje dhe mjete për prerjen e thundrës; 

produkte higjienike të qumështit, konkretisht tableta dezinfektues industrialë të përdorur 

për pastrimin, shpëlarjen dhe dezinfektimin e pajisjeve të mjeljes së fermave të qumështit 

dhe aplikuesit e zhytjes së gjirit me shkumë; dezinfektues larje; dezinfektues të ngopur në 

inde; preparate dhe produkte mjekësore dhe veterinare; produkte veterinare për industrinë e 

qumështit; preparate bakteriologjike për përdorim mjekësor ose veterinar; helmet e 

baktereve; spërkatje antiseptike në formë aerosoli; shtesa minerale dhe dietike për ushqimin 

e kafshëve; jod; aditivë medicinal për ushqime shtazore; losione për qëllime veterinare; 

yndyrat për mjelje; preparate farmaceutike; preparate dhe artikuj higjienike; preparate dhe 

artikuj për kontrollin e dëmtuesve; algaecidet; preparate në formë të lëngjeve ose pluhurave 

për heqjen e myshkut; preparate për luftimin e mizave; preparate për shkatërrimin e 

morrave; repelentë ndaj insekteve; biocide; preparate për asgjësimin e parazitëve; 

germicide për përdorim në industrinë e përpunimit të ushqimit, duke përfshirë industrinë e 

qumështit; reagentë për përdorim në reaksionin zinxhir të polimerazës për renditjen e ADN-

së për qëllime mjekësore; sapunë anti-mikrobikë për duar; reagentë antitrupash për 

përdorim mjekësor; të gjitha mallrat e lartpërmendura jo për trajtimin e sëmundjeve të syve 

të njerëzve.  
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6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet (legurat) e tyre; materiale ndërtim metalike; ndërtesa të 

transportueshme prej metali; materiale prej metali për shina(binarë) hekurudhor/e; kabllot 

jo-elektrike dhe telat prej metali të zakonshëm; hekuri dhe sende të vogla prej metali; tuba 

dhe tuba prej metali; materiale të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, të 

paspecifikuara për përdorim; valvola prej metali [përveç pjesëve të makinës]; 

Kompensuesit e zgjerimit dhe aksesorët e tyre, për aq sa përfshihen në këtë klasë; tuba, 

rezervuarë, shufra, tuba prej metali dhe pajisje dhe aksesorë për to, për aq sa përfshihen në 

këtë klasë; tubacione dhe fllanxha (flanges) (si një brinjë ose buzë për forcim, për drejtim 

ose për lidhjen me një objekt tjetër). prej metali; pajisje metalike për kanalet e ajrit të 

kompresuar; Rezervuarët për ruajtjen e qumështit te blerë me shumicë(nënkupton 

qumështin që blihet nga një përpunues nga një person i ndryshëm nga prodhuesi i 

qumështit dhe i cili blihet në një enë të ndryshme, tezgat dhe stallat e mjeljes, të gjitha të 

bëra kryesisht prej metali; pjesë përbërëse për makinat e mjeljes, përkatësisht, valvulat 

metalike të aktivizuara me dorë; pajisjet e salloneve metalike të mjeljes, përkatësisht, portat 

e sekuencës-renditjës, portat e hyrjes, portat e daljes, mburojat për spërkatje, bordurat, 

dërrasat e gjoksit; pajisjet e hambarëve dhe të qumështit, konkretisht, shtallat e lira, 

sqetullat, vetëblloqet e kokës, tubat keder që përdoren si tuba buzësh, portat e kontrollit të 

trafikut të bagëtive, përkatësisht, portat teleskopike, portat lëvizëse dhe portat majë, të 

gjitha prej metali; grila metalike të ulluqeve; kapa çeliku për hambarët e bagëtive; ndarje 

dhe pajisje ndarëse dhe kapëse prej metali; barriera metalike për bagëtinë; stalla trajtimi 

dhe porta prej metali; stalla izolimi dhe porta prej metali; pjesë për stalla kafshësh, pajisje 

për mjelje, enë qumështi, enë, kanale, vaska, porta, kufij, dyer, porta, barriera, grila, të 

gjitha kryesisht prej metali, si dhe pajisje dhe aksesorë për to; marka metalike për bagëti; 

kontejnerët dhe artikujt e transportit dhe paketimit, prej metali; mbyllje metalike për 

kontejnerë; kontejnerë prej metali për gaz të kompresuar ose ajër të lëngshëm; pajisje 

metalike; xhaketa tubash prej metali; tuba transferimi prej metali.  

7  Makinat dhe veglat e makinerive për trajtimin e materialeve dhe për prodhim [përveç 

makinerive për konvertimin e letrës, duke përfshirë makinat për konvertimin e letrës me 

fletë, makineritë e laminimit termik, makinat e etiketimit, makinat e etiketimit litografik, 

makinat e laminimit për pirgjet e fletëve, makinat e printimit, për prerjen e letrës makina 

për letrën, kartonin dhe filmat, makineritë prerëse dhe prerëse për letrën, kartonin dhe 

filmat, makinat për ushqimin e fletëve të letrës, makinat për prerjen, palosjen, trajtimin, 

printimin, mbështjelljen, lidhjen dhe laminimin e letrës, kartonit dhe filmave, makinat dhe 

makinat për copëtimin e dokumenteve për përdorim në zyrë]; motor dhe makineri motorike 

[përveç automjeteve tokësore dhe të ndryshme nga ato për përdorim në zyrë]; bashkim 

makinerish dhe komponente transmisioni [me perjashtim te mjeteve tokesore]; mjete 

bujqësore të ndryshme nga ato që përdoren me dorë; makina emulsifikuese dhe 

homogjenizues [për përpunimin kimik ose prodhimin e ushqimit]; makina për prodhimin e 

birrës; makina për brumëra; miksera-përziers [makina]; makina shpuese; thika elektrike; 

mbajtëse tehash [pjesë makinerish], të ndryshme nga ato për përdorim në makinat për 

copëtimin e dokumenteve, makinat e përpunimit të letrës ose makinat e printimit; thika 

[pjesë makinerish], të ndryshme nga ato për përdorim në makinat e copëtimit të 

dokumenteve, makinat e përpunimit të letrës ose makinat e printimit; makineritë e prerjes 

(stropping);makineri formësimi dhe modelimi [përveç për përdorim në zyrë]; makina 

shtypëse; mullinj dhe makina grimcuese, të ndryshme nga ato për përdorim në makinat për 

copëtimin e dokumenteve, makinat e përpunimit të letrës ose makinat e printimit; limë 
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gërryese për formësimin e drurit (rasps) [makina]; makineritë, aparatet mekanike, pajisjet 

dhe pjesët e tyre për industrinë përpunuese, në bioteknologji, për përdorim në prodhimin 

dhe përpunimin e ujit të pijshëm, në platformat e naftës, në mjetet tokësore dhe detare; 

makineritë, aparatet mekanike, mjetet dhe pjesët e tyre për teknologjinë e prodhimit dhe 

procesit industrial, për industrinë kimike, farmaceutike, kozmetike, ushqimore dhe të 

pijeve, për qëllime bujqësore dhe qumështore, për nxjerrjen e vajit dhe përpunimin e vajit, 

për prodhimin e energjisë, përpunimin e ujërave të zeza dhe për industritë e përpunimit të 

metaleve, për transportin, për platformat e shpimit dhe për përdorim në bodrume; makina 

për prodhimin dhe përpunimin e akullit të thatë, akullit të prerë në kubikë, akullit të 

grimcuar dhe akullit fluska; motorë, pompa dhe kompresorë për frigoriferë dhe ngrirës; 

makina, aparate mekanike dhe impiante për prodhimin e gazrave, produkteve kimike, 

produkteve ushqimore, duke përfshirë pijet; makina për ndarjen, pastrimin,  për të ndarë, 

përzierjen dhe përcjelljen e përzierjeve dhe substancave të lëngëta dhe/ose të ngurta; mikser 

centrifugale; mikser pluhuri; makina me osmozë të kundërt për rritjen e përqendrimit të 

substancave të tretura në lëngje; fishekë për makina filtruese; sita me furça( brusha) 

rrotulluese; ciklonet si pjesë të makinerive; ndarës të naftës; filtra, sitë dhe membrana si 

pjesë të makinave dhe për motorë dhe motorë të aparateve; kompresorë dhe ventilatorë si 

pjesë makinerish; pompa, veçanërisht për pije dhe produkte të tjera ushqimore; 

kondensatorë ajri; makineri për fryrje me kompresion, për shterjen dhe transportin e 

gazrave; makina për përpunimin e naftës; motorë elektrikë, të ndryshëm nga ata të mjetet 

tokësore; makina për fryrje; diafragma pompash; makina thithëse për qëllime industriale; 

makina dhe aparate elektrike për implemetim pastrimi; pastrues me avull; pajisje për 

përpunimin dhe përgatitjen e ushqimit dhe pijeve, përkatësisht makinat për përgaditjen  e 

gjalpit, makinat dhe instalimet që operojnë me kompjuter dhe jo kompjuter për përpunimin, 

prodhimin dhe paketimin e mëtejshëm të produkteve ushqimore, përkatësisht mishit, mishit 

të shpendëve, peshkut, djathit, patateve, perimeve dhe produkteve të tjera vegjetariane, 

makineri dhe instalime që operojnë me kompjuter dhe jo kompjuter për përpunimin 

paraprak, përpunimin dhe paketimin e produkteve ushqimore, përkatësisht mishit, mishit të 

shpendëve, peshkut, djathit, patateve, perimeve dhe produkteve të tjera vegjetariane, në 

veçanti thika, mullinj, miksera- perzierës [makina], makina emulsifikuese, makina për 

prodhimin e sallamit, aparate për prodhimin, përpunimin dhe ndarjen e miellit, albuminës 

dhe thërrimeve të bukës, si dhe makinat automatike për ruajtjen dhe paketimin e produkteve 

ushqimore, makinat e paketimit me vakum dhe linjat e montimit dhe aparatet e makinerive 

dhe pajisje mekanike për prodhimin, përpunimin dhe prodhimin e produkteve ushqimore, 

ushqimeve gjysmëluksoze dhe pijeve; makina prerëse, të ndryshme nga ato për qëllime të 

copëtimit të dokumenteve, për qëllime të përpunimit të letrës ose për përdorim në zyrë; 

prerëse ushqimi; prerëse [makina, elektrike]; makina për prodhimin e sallamit; makina 

etiketimi- [përveç për përdorim në zyrë]; pajisjet e lëvizjes dhe trajtimit me dorë; pajisje 

perzierëse (agitators); pajisje ngritëse dhe ngritëse peshash, për aq sa përfshihen në këtë 

klasë; makineri përpunuese, automatike [manipulatorë]; paletizues; makina për peshëngritje 

dhe aksesorët; makina për mbushjen e shisheve; makina larëse për shishe; makina për 

mbylljen e shisheve; transportues; shirit transportues; makina ngarkimi; sistemet 

automatike të ngarkimit të përbëra nga vinça dhe makina ngarkuese; trapa për plehun 

organik; makina për paketim me vakum; makina ambalazhimi; makineri për mbështjellje 

me folie; motorët, grupet  motorike dhe pjesët gjenerike për makineritë; rregullatorët e 

presionit [pjesë makinash; ëmbyesit e nxehtësisë që janë pjesë makine; kartera për makina, 
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motorë dhe motorë makinash; kontrolle hidraulike për makina, motorë dhe motorë 

makinash; kontrolle pneumatike për makina, motorë dhe motorë makinash; pistonët [pjesë 

makinerish dhe motorësh]; rregullatorë [pjesë makinerish]; kapëse me avull;mekanizmat e 

kontrollit për makinat, motorët ose motorë makinash; valvola [pjesë makine]; pajisje 

lidhëse për makina; kompensuesit e zgjerimit, përkatësisht pjesët e makinerive për 

kompensimin e stresit termik; pastrues [pjesë makine]; makina për industrinë e energjisë 

dhe termocentraleve; makina për teknologjinë e energjisë, për aq sa përfshihen në këtë 

klasë; kompresorë për frigoriferë; makineritë për grumbullimin, granulimin dhe petëzimin 

[veshjen] e materialeve, duke përfshirë ushqimet dhe preparatet farmaceutike, dhe 

impiantet e përbëra nga makinat e lartpërmendura të përdorura për aplikimin e teknologjisë 

së shtratit të lëngshëm për qëllime komerciale; makina mbyllëse për qëllime industriale; 

makina mbushëse; atomizues; makina që përdorin teknologjinë e mikrovalës për qëllime 

komerciale; makina për qëllime inxhinierike bujqësore; makina të teknologjisë mjedisore 

për qëllime komerciale; makina për ndërtimin e impianteve industriale; vegla makinerish; 

makineritë dhe instalimet e përbëra prej tyre për aplikimin e teknologjisë së spërkatjes dhe 

teknologjisë së tharjes me spërkatje për qëllime komerciale; pajisjet bujqësore, tokësore, 

ndërtimore, nxjerrjen e naftës dhe gazit dhe minierat; pajisje bujqësore; aparate elektrolize 

për prodhimin e dezinfektuesve; makina elektrike për përpunimin e produkteve ushqimore; 

presa për foragjere; instalimet  rrotulluese dhe lineare të përbëra nga instalimet për mjelje; 

makina mjelëse gjysmë automatike dhe automatike;instalimet e mjeljes; pjesë përbërëse për 

makinat e mjeljes, konkretisht, stimuluesit e qumështit, filtrat për makinat e qumështit, 

pompat vakum, pompat e qumështit, pompat e ngjeshjes së ajrit, pompat e ujit, pompat 

shpërndarëse kimike, spërkatësit e gjirit(sisave) me energji elektrike, rondelet e gjirit me 

energji elektrike, ajrosësit, larësit e sistemit të mjeljes , robotë mjelës industrial; 

rregullatorët e vakumit si pjesë të makinave të mjeljes; terheqes makinerish mjelse; pompa 

dhe pulsatorë për industrinë e qumështit; aparate për larjen dhe spërkatjen e sisës( gjirit); 

makina automatike për ushqim; pajisje për mjelje, përkatësisht grebuja për pleh organik; 

makina stacionare për spërkatje automatike të lopëve me insekticide të lëngëta dhe 

germicide; filxhanë për gjilpëra [thithëse] për makinat e qumështit; makina për furnizimin e 

koncentratit të foragjereve në korita për foragjere; Pajisjet e hambarëve të qumështit dhe të 

salloneve të mjeljes, përkatësisht, perde ajrimi me energji elektrike që hapen dhe mbyllen, 

sistem ventilimi me energji elektrike për çatinë e hambarëve të blegtorisë, grebuja për pleh 

organik me energji elektrike; grebuja per pleh organik robotik dhe me energji elektrike; 

mbajtëse e plehut organik; agjitatorë të plehut organik;ndarës për pleh organik; mjete 

fermash që tërheqen me traktor; Sistemet e menaxhimit të mbeturinave, sistemet e 

përpunimit dhe sistemet e rikuperimit për plehun organik, llum dhe mbetje të tjera shtazore, 

përkatësisht pompa ose gerryese për transportin e jashtëqitjeve të ngurta dhe të lëngëta të 

kafshëve, si dhe presa për ndarjen e elementeve të ngurtë të patretur; ushqyes të mekanizuar 

të bagëtive; makineritë dhe pajisjet e operuara me makineri për qëllime pastrimi dhe 

dezinfektimi për përdorim në industrinë përpunuese, duke përfshirë industrinë e përpunimit 

të ushqimit, në veçanti industrinë e qumështit, përkatësisht makinat për dezinfektimin e 

gjirit dhe thundrës; instalimet dhe komponentët për përpunimin dhe asgjësimin e plehut 

organik dhe slurit për prodhimin e energjisë, përkatësisht pompat dhe transportuesit; 

makina fshirjeje; makina pastrimi; pajisje pastrimi dhe aparate pastrimi të tipit makinerish, 

në veçanti aparate dhe instalime pastrimi kimik dhe/ose mekanik, veçanërisht për industrinë 

e qumështit, industrinë e birrës dhe pijeve, industrinë ushqimore, industrinë kimike, 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

329 

 

farmaceutike dhe kozmetike; makineri të qëndrueshme pastrimi; rula rrugor; robotë 

[makina]; instalime kondensimi; sistemet mekanike të ujitjes për bagëtinë; makina vakum 

dhe instalime të përbëra prej tyre; instalimet me vakum që janë pjesë e makinave mjelëse; 

impiante shishe për mbushjen e substancave të ngurta, pastash dhe të lëngshme dhe të 

përzierjeve heterogjene të substancave; pompa për industrinë e përpunimit të ushqimit, 

duke përfshirë pompat e makinave mjelëse; ekstraktorë për grupe mjeljeje, përkatësisht 

aparate për heqjen e pajisjeve të mjeljes nga sisët (gjitë); aparate për tharje për industrinë 

kimike, aparate distilimi për industrinë kimike, avullues për industrinë kimike, pajisje me 

avull për industrinë kimike; makina për filtrimin e mbeturinave të qumështit që do të 

përdoren për ushqimin e viçave; instalime për trashjen e suspensioneve me anë të 

dekantimit ose avullimit; impiante dhe aparate për aplikimin e teknologjisë së shtratit fluid 

për qëllime komerciale dhe industriale; impiante dhe aparate për aplikimin e teknologjisë së 

spërkatjes, përkatësisht tharëse me spërkatje dhe granulatorë me spërkatje; makineritë dhe 

pajisjet mekanike për koncentrimin, shpërndarjen, pezullimin, filtrimin, ndarjen, 

grumbullimin, nxjerrjen, fermentimin, homogjenizimin, shtimin e gazit dhe ajrimin e 

substancave të ngurta, të lëngëta dhe/ose të gazta, duke përfshirë ndërmjetësit dhe 

prekursorët e tyre me origjinë sintetike, bimore ose shtazore, në veçanti duke përfshirë 

qumështin, produktet e qumështit, ndërmjetësimet e qumështit, djathin, produktet e djathit, 

produktet ndërmjetëse djathi, gjalpin, produktet e gjalpit, gjalpin si ndërmjetësues, kafenë, 

birrën, lëngjet, mishin, produktet e peshkut dhe suplementet ushqimore, si dhe në veçanti 

produktet dhe produktet e industria petrokimike, kimike dhe farmaceutike dhe në veçanti 

mbetjet komerciale ose industriale, ujërat e zeza ose gazrat e shkarkimit; furça(brusha) 

cilindrike rrotulluese për bagëti [pjesë makine]; instalime dhe pajisje për heqjen e pluhurit 

për qëllime pastrimi.  

9  Rregullimi, kontrollimi [mbikëqyrja], kontrolli, matja dhe ndërrimi i instalimeve, 

aparateve dhe instrumenteve [përveç për përdorim në zyrë]; zbulimin dhe monitorimin e 

instrumenteve, treguesve dhe kontrollorëve; aparate për analizë ushqimore; tregues sasior 

(sasie); telemetra; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; shëndrues 

(transferues); matës të rrjedhës; matës presioni; refraktometra; spektrometra; termometra; 

telekomandë; dispenzues dozimi; kontrollues automatik të rrjedhës së lëngjeve; kontrollin 

dhe rregullimin e instalimeve për menaxhimin dhe monitorimin e tufave të qumështit; 

aparate testimi, jo për qëllime mjekësore; instrumentet e shtrirjes dhe kalibrimit; matës 

vakum; peshore; Aparatet dhe instrumentet e matjes elektronike, kontrollimit dhe kontrollit 

[mbikëqyrjes] për monitorimin e klimës dhe kontrollin e klimës; instalime dhe pajisje për 

përpunimin dhe  mbledhjen e të dhënave [përveç përdorimit të zyrës]; instalimet dhe 

pajisjet e prodhimit të të dhënave [përveç përdorimit të zyrës]; instalimet dhe pajisjet e 

transmetimit të të dhënave [përveç përdorimit të zyrës]; aparate dhe pajisje elektroteknike 

dhe elektronike për monitorimin e procesit dhe kontrollin e procesit, për mbledhjen, 

përpunimin dhe nxjerrjen e të dhënave; aparate dhe pajisje për teknologjinë industriale dhe 

komerciale të matjes, monitorimit dhe/ose kontrollit; sensorë dhe detektorë; teknologjia e 

informacionit dhe pajisjet audiovizive; skener [tjerë nga ata për përdorim ne zyre]; skanerë 

lumineshencë (skaner për detektimin e drites se dukshme  ultraviollce ose infra të kuqe); 

Paisje elektronike te koduara për deshifrimin e identitetit; paisje identiteti për 

kafshët(bagëti);  pajisje komunikimi; transmetues; pranuesit; apparat për komunikim me 

rrjet internet, monitorimi ose kontrollimi i cili pranon pergjigje automatike pas marrjes se 

sinjalit (transponders); aparate elektrike per komunikim; aparate me rreze X, jo per qellime 
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mjekësore; aparate për mbrojtje dhe  siguri, mbrojtes dhe sinjalizimin; shirita për qafë [ 

aparate elektrike për  transmetim dhe pranim] dhe pergjuese-reaguse për kafshet (bagëtinë); 

pajisje të mbroijtës dhe sigurie; çizme mbrojtëse, dorashka mbrojtëse; roba (veshje) 

mbrojtëse; syza  mbrojtëse; softuere;aplikime softuerike (softuer aplikativ); aplikime 

softueri kompjuterike per aparate mobil dhe kompjuter; softueri dhe harduer  i leht për 

menaxhimin e bagëtive dhe tufave te qumështit; pajisje periferike kompjuterike , tjera nga 

printeret , skaneret ose pajisje tjera periferike  për përdorim ne zyre; pajisje optike, sensor 

dhe pajisje optike,  zmadhuese  dhe korektues; instrumente opservimi-vezhgimi; sistemet e 

vezhgimit me qark te mbyllur te perberë  nga kamera televizive me qark të mbyllur dhe 

video monitor; aparate dhe instrumente për percjelljen,  degëzim-ndërrimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin e elektricitetit [tjera nga ato për përdorim ne 

zyre]; kontakt elektrik; qarqe(reletë) elektrike; perforcuesi elektrik; aparate per pranimin, 

shtrirjen-rujtjen, transmetimin ose reprodukimin e zërit ose imazhit (fotografisë) [tjera nga 

ato për përdorim ne zyre]; Aparate dhe instrumente shkencore per vezhgim, kërkimore, 

fotografike, kinematografike, optike, matëse, peshuese, sinjalizuese  [tjera nga ato për 

përdorim ne zyre]; aparate kerkimore shkencore resertuese dhe laboratorik, aparate 

edukuese-arsimore dhe simulative; aparate dhe instrumente kimike [tjera nga ato për 

përdorim ne zyre]; shkarkimi i publikimeve  elektronike; aparate dhe instrumente dhe 

kabllo për elektricitet; stendë qarkore printimi; apparat ngarekese i cili e konverton 

tensionin ne sinjal elektrik (load cells); shakallë për shtazë-kafshë; mjete elektrike për 

numerimin e shtazëve;  pajisje   elektronike per monitorimin e rrjedhjes se qumështit dhe  

mates te qumështit; njesi elektronike për procesimin-perpunimin e të dhënave ,  

transmetuesit , pranuesit-marresit, dhe transponderet e bashkangjitur  me wireless  për 

pranimin e sinjaleve qe është i ngjitur të kafshet për njohje automatike te kafsheve, për 

sigurim të ushqimit  dhe koncentratit ushqimorë -foragjereve,per kalendarin  për lope, për 

determinimin e  kuantitetit dhe kualitetin e qumështit,  për përcaktimin e temperaturave të 

qumështit  dhe për përcaktimin e temperaturave për pastrim; paneli i kontrollit elektrik për 

monitorimin dhe  perdorimin e sistemit te qumështit-mjeljes; apparat telekomandues 

automatik për shperndarjen e ushqimit te kafsheve; shpërndarës automatikë për furnizimin 

e lëngjeve në tasat e pijeve; kontrollorë elektronikë për rondele të tubacioneve të qumështit; 

dispenzues automatikë për furnizimin e kimikateve për rondele të tubacioneve të qumështit; 

monitorët e mjeljes, kontrollet automatike të rrjedhjes së lëngjeve për makinat e qumështit, 

dispenzuesit automatikë të ushqimit për kafshët qumështore; sensorë të rrjedhës për 

mjelësit.  

10  Aparate dhe instrumente veterinere; aparate për stimulimin e sisës (gjirit) të kafshëve 

qumështore; aparate për monitorimin e statusit shendetësorë te kafsheve-shtazëve.   

11  Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, gjenerimin e avullit, gatimin, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë si dhe instalime sanitare; pajisje për trajtimin e ajrit dhe 

pastrimin e ajrit; aparate deodoruese; instalime për pastrimin e ajrit; aspiratorë për ventilim; 

dehumidifikues komercial dhe industrial; Sistemet HVAC [ngrohje, ventilim dhe 

klimatizim]; instalime për rikuperimin e nxehtësisë; aparate për ftohje të ajrit; aparate dhe 

makina për pastrimin e ajrit; ventilatorë me energji elektrike për ajrosje; ventilatorë 

elektrikë; aksesorë rregullues dhe të sigurisë për instalimet e ujit dhe gazit; kullat e ftohjes 

së lagështisë dhe kullat ftohëse të thata me ventilim natyral dhe/ose ventilim të detyruar për 

ftohjen e avullit të lëngshëm dhe/ose të avullit; djegës, kalldaja dhe ngrohëse; këmbyes 

nxehtësie, jo pjesë makinerish; rigjeneruesit e nxehtësisë; furra; ngrohës të ajrit; pompa 
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ngrohëse; akumulatorë me avull; akumulatorë të nxehtësisë; aparate për gjenerimin e 

nxehtësisë; furrë; paisje per djegjen e mbeturinave, posaqerisht ato të industrisë; pajisje 

ftohëse dhe ngrirëse; pajisje dhe instalime ftohëse; agregate për ftohje; pjesët e makinave  

ftohëse; makinat e ftohjes; makina dhe aparate për akull; njësitë e kondensatorit ftohës të 

përbëra nga një komponent ftohës dhe një kondensator [kondensator]; njësitë ftohëse 

transportuese për automjete tokësore, ajrore dhe ujore, rimorkio, kuti transporti dhe 

kontejnerë; aparate për ftohje me ujë; instalime ftohëse për produkte ushqimore, duke 

përfshirë instalimet e ftohjes së qumështit; aparate për ftohjen e qumështit, përkatësisht 

depozita për ruajtjen e qumështit në frigorifer; ftohës qumështi, domethënë, një ftohës në 

natyrën e një njësie ftohëse që përdoret për të ftohur një mjet transferues të nxehtësisë dhe 

një shkëmbyes nxehtësie në të cilin mjeti i transferimit të nxehtësisë ftoh qumështin ashtu 

siç vjen nga lopët që mjelen; instalime ftohëse për industrinë e ndërtimit për ftohjen e 

betonit; instalime ftohëse për industrinë e minierave; instalime për ftohje dhe ftohje për 

objektet sportive dhe të kohës së lirë; kontejnerë ftohës; makina për prodhimin e akullit; 

reflektorë ndriçimi dhe ndriçuese; aparate ndriçimi; aparate ndriçimi LED; pajisje për 

ndriçim; tuba shkarkimi, elektrike, për ndriçim; llambat infra të kuqe dhe ultravjollcë jo për 

qëllime mjekësore; instalimet sanitare; pajisje për furnizim me ujë dhe kanalizime; pajisje 

për sterilizimin, dezinfektimin dhe dekontaminimin; aparate dezinfektuese; autoklava; 

sterilizues uji; sterilizues për produkte ushqimore, duke përfshirë qumështin; sterilizues me 

avull; instalime për pastrimin, shkripëzimin dhe kondicionimin e ujit; njësitë e ujitjes 

bujqësore; instalimet dhe aparatet për trajtimin e ujërave të zeza; pajisje për osmozë të 

kundërt, aparate për filtrimin e ujit dhe instalime për pastrimin e ujit; tuba që janë pjesë e 

objekteve sanitare; sterilizues [jo për qëllime mjekësore]; pajisjet e gatimit të ushqimeve 

dhe pijeve, për ngrohje, pjekje, pjekje në skarë, ftohje; fërgesë elektrike të thellë; aspiratorë 

për gatim për përdorim industrial; enë elektrike për gatim; kazan elektrike; makina për 

pjekjen e kokrrave të kafesë; tharëse ushqimore; aparate pjekjeje; furra me rreze infra të 

kuqe dhe mikrovalë për qëllime industriale; pasterizues; instalime për trajtim industrial; 

furrat dhe furrat industriale [jo për ushqim apo pije]; këmbyes nxehtësie për përpunim 

kimik; rafte me ndezje; kolona dhe njësi distilimi; impiante industriale për trajtimin e ujit; 

instalime industriale për filtrimin e lëngjeve; instalime për pastrimin e gazit; pastrues dhe 

destilues gazi; instalime për trajtimin e ujërave të zeza; aparate dhe instalime për tharje; 

kristalizues; instalime për pastrimin e gazrave; rigjeneruesit e nxehtësisë; instalimet, 

aparatet dhe pajisjet për avullim; aparate për tharje; instalime dhe pajisje për lagështimin; 

lagështues; sistemet e filtrave që përbëhen nga kuti filtri dhe elementë filtri të 

zëvendësueshëm, që nuk përdoren si pjesë makinerish, motorësh ose motorëve; instalime 

dhe pajisje pastrimi për lëngje; instalimet dhe pajisjet e pastrimit të ujit, trajtimit të ujit, 

furnizimit me ujë dhe shkripëzimit të ujit; aparate dhe pajisje për ndarjen e materialeve të 

ngurta dhe të lëngshme të materialeve të gazta dhe/ose të lëngshme; aparate dhe pajisje për 

rikuperimin e avullit të shkarkimit dhe nxehtësisë së mbetur; instalimet automatike të 

ujitjes; depozita uji nën presion; dhomat e pastra (per sigurimin e ajrit te kontaminuar dhe 

ndotur, per qellime medicinale, bakteriologjike ose patogjene, [instalimet sanitare]; aparate 

për marrjen e ujit; aparate për filtrimin e ujit; aparate për zbutjen e ujit; instalimet e 

shpërndarjes së ujit; ngrohës uji; instalime për ngrohjen e ujit; aparate dhe makina për 

trajtimin e ajrit; llamba germicide për pastrimin e ajrit; filtra për përdorim industrial dhe 

shtëpiak; filtra për ndarjen e substancave të ngurta ose të lëngshme nga lëngjet ose gazrat, 

duke përfshirë ajrin; kanalet e tymit dhe instalimet për përcjelljen e gazrave të shkarkimit; 
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kondensatorë me gaz, të ndryshëm nga pjesët e makinerive; aparate jonizuese për trajtimin 

e ajrit; valvulat që janë pjesë e instalimeve sanitare, ngrohëse, gjeneruese të avullit, gatimit, 

ftohjes, tharjes, ventilimit dhe instalimeve të furnizimit me ujë;  

instalimet dhe aparatet për trajtimin termik si dhe për përpunimin termik të produkteve 

ushqimore, ushqimeve gjysmëluksoze, pijeve dhe ushqimit të kafshëve, veçanërisht për 

ngrohjen, nxehjen, pasterizimin, distilimin, ngrirjen, ftohjen, kondensimin, tharjen me 

spërkatje, tharjen në ngrirje tharje, në veçanti produkte dhe produkteve të industrisë 

petrokimike, kimike dhe farmaceutike dhe në veçanti të mbetjeve tregtare ose industriale, 

ujërave të zeza ose gazrave të shkarkimit; pajisje për mjelje, përkatësisht kabllo ajri dhe 

makina ajri; makina distilimi; sistemet mekanike të ujitjes për blegtorinë, përkatësisht 

instalimet automatike të ujitjes; pajisjet  per grumbullimin e qumështit, përkatësisht, pajisjet 

elektronike të kontrollit të klimës; të gjitha mallrat e lartpërmendura të prodhuara gjithashtu 

sipas porosisë së klientit; pajisje metalike  

17  Goma, substancë termoplastike e cila perdoret ne dentistri dhe per insulinë elektrike, 

çamçakëz, asbest, minerale me shkelqim ne strukture, në formë luspash e cila gjendet ne 

granit dhe shkëmbinj të tjerë; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; 

materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; tuba fleksibël [jo prej metali]; vula, ngjitës 

dhe mbushës; tuba prej gome, gome silikoni ose materiale të tjera sintetike për industrinë e 

përpunimit të ushqimit, duke përfshirë linjat e qumështit; material për marrjen e qumështit 

direkt nga lopa; tuba fleksibël, tuba, zorrë, dhe pajisje për to, duke përfshirë valvulat; vula 

për lidhjet e tubave; tuba fleksibël [jo prej metali]; xhaketa izoluese për tuba industriale; 

inflacionet e makinave mjelëse; veshje për mjelje, prej gome dhe silikoni.  

37  Ndërtimi i objekteve; instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e makinerive, aparateve 

mekanike, mjeteve, motorëve dhe makinerisë për teknologjinë e prodhimit dhe procesit 

industrial, për industrinë kimike, farmaceutike, kozmetike, ushqimore dhe të pijeve, për 

qëllime bujqësore dhe qumështore, për nxjerrjen dhe përpunimin e vajit, për prodhimin e 

energjisë, përpunimin e ujërave të zeza dhe për industritë e përpunimit të metaleve, për 

transportin, për platformat e shpimit dhe për përdorim në bodrume; instalimi, riparimi dhe 

mirëmbajtja e instalimeve rregulluese, kontrolluese, matëse dhe komutuese, aparateve dhe 

instrumenteve, instrumenteve të zbulimit dhe monitorimit, instalimeve dhe pajisjeve të 

përpunimit të të dhënave, instalimeve dhe pajisjeve për mbledhjen e të dhënave, 

instalimeve dhe pajisjeve të prodhimit të të dhënave dhe instalimeve të transmetimit të të 

dhënave dhe pajisjeve; instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit, ngrohjes, gjenerimit 

të avullit, gatimit, ftohjes, tharjes, ventilimit, furnizimit me ujë si dhe instalimeve sanitare; 

punime konstruksionesh prej çeliku; ndërtimi i ndërtesave, duke përfshirë inxhinierinë 

strukturore dhe civile dhe duke përfshirë për ndërtimin e instalimeve industriale dhe 

mekanike dhe të ndërtesave; mbikëqyrja e ndërtimit të ndërtesave; instalimi i instalimeve 

industriale dhe mekanike; informacione për ndërtimin; shërbimet e pastrimit; instalimi i 

strukturave të përkohshme për panairet tregtare; shtypja e interferencave në aparatet 

elektrike; rikonstruksioni dhe modifikimi i makinerive; riparimi ose mirëmbajtja e 

makinerive, instalimeve [objekteve] dhe aparaturave; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i 

makinerive, instalimeve [objekteve] dhe aparateve; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i 

impianteve në ferma; këshillim në lidhje me shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe 

riparimit; ofrimin e informacionit në lidhje me shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe 

riparimit; marrja me qira e makinerive, aparaturave mekanike, pajisjeve, motorëve dhe 

motorëve për nxjerrjen dhe përpunimin e naftës, për prodhimin e energjisë, trajtimin e 
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ujërave të zeza dhe për industrinë e përpunimit të metaleve, për platformat e naftës dhe për 

miniera nëntokësore; marrja me qira e instalimeve të tharjes, prodhimit të avullit, ventilimit 

dhe furnizimit me ujë; instalimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të salloneve të qumështit.  

39  Paketimi dhe ruajtja e mallrave; shërbimet e transportit; shërbimet e dërgesës; dërgimi i 

pajisjeve për përdorim komercial dhe industrial, duke përfshirë industrinë e përpunimit të 

ushqimit, duke përfshirë fabrikat e qumështit; dërgimi i pajisjeve të fermave të qumështit; 

dërgimi i produkteve higjienike të fermave të qumështit, përkatësisht, produkteve higjienike 

të pajisjeve të fermave të qumështit dhe produkteve të higjienës së kafshëve; dërgimi i 

produkteve për shëndetin e kafshëve; shpërndarjen e pajisjeve që do të përdoren në fabrikat 

e qumështit dhe për prodhimin e ushqimit, mallrave industriale ose produkteve komerciale, 

si dhe riparimin dhe pjesët rezervë për pajisjet e fabrikave të qumështit dhe për prodhimin e 

ushqimit, mallrave industriale ose produkteve komerciale; dhënia me qira e makinave, 

aparateve mekanike, motorëve dhe motorëve për përdorim detar; sigurimi i informacionit 

në lidhje me marrjen me qira të makinerive dhe aparateve për paketimin e ushqimit.  

40  Përpunimi i metaleve, plastikës dhe burimeve natyrore, përkatësisht kauçuku, substance 

termoplastike e cila perdoret në dentistri dhe insulinë elektrike, çamçakëzi, asbesti, 

minerale shkëlqyese të gdhendura ne granit, guri, druri dhe lëkura; informacion për 

trajtimin e materialit; shërbimet e rikuperimit të ftohësit; sigurimi i informacionit në lidhje 

me përpunimin dhe shndërrimin e produkteve ushqimore; shtypjen dhe zhvillimin 

fotografik dhe kinematografik; përpunimi fotografik; marrja me qira e makinerive, 

aparateve mekanike, mjeteve, motorëve dhe motorëve për teknologjinë e prodhimit dhe 

procesit industrial, për industrinë kimike, farmaceutike, kozmetike, ushqimore dhe të pijeve 

dhe për qëllime të qumështit; dhënia me qira e aparateve për ngrohje; sigurimin e 

informacionit në lidhje me marrjen me qira të aparateve të ajrit të kondicionuar ose të 

makinerive dhe aparateve të përpunimit kimik; sigurimin e informacionit në lidhje me 

marrjen me qira të makinerive dhe aparateve për përpunimin e ushqimit ose prodhimin e 

pijeve; sigurimin e informacionit në lidhje me marrjen me qira të njësive të ftohjes së 

dhomave për qëllime komerciale ose industriale; sigurimin e informacionit në lidhje me 

marrjen me qira të aparateve të pastrimit të ujit; marrja me qira e aparateve ftohëse.  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet për monitorimin teknik të proceseve 

industriale; shërbime inxhinierike; kërkime fizike; hartimi i ndërtimit; shërbime 

arkitektonike dhe urbanistike; kërkime industriale; Kërkime mjekësore; konsulencë në 

fushën e kursimit të energjisë; kërkime në fushën e kimisë bujqësore; shërbimet e 

programimit të TI-së; shërbime konsulence, këshilluese dhe informative për TI; dizajnimi 

dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike; riprodhimi i programeve kompjuterike dhe 

konvertimi i programeve dhe të dhënave kompjuterike [pa konvertim fizik]; dekodimi i të 

dhënave; Shërbimet e sigurisë së TI-së në formën e mbrojtjes dhe rikuperimit të të dhënave 

kompjuterike; dizajnimi, zhvillimi, programimi dhe implementimi i softuerit; programim 

kompjuterik; nxjerrja e të dhënave; aplikacion i cili ofron çasjen nga ofruesit e shërbimeve 

nga jashtë dhe softuerët si shërbim si dhe marrja me qira e softuerit; cloud programi 

kompjuterik; hartimi dhe konsulenca arkitekturore dhe ndërtimore; përgatitja e programeve 

të përpunimit të të dhënave; dhënia me qira e programeve kompjuterike, pajisjeve 

kompjuterike dhe pajisjeve kompjuterike; vërtetimin dhe sigurimin e cilësisë në lidhje me 

komponentët e softuerit dhe komponentët e harduerit; konsulencë teknike në lidhje me 

punën e mirëmbajtjes; projektimi, zhvillimi teknik dhe planifikimi teknik i impianteve dhe 

makinerive industriale; shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni në 
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lidhje me to; shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; dizajnimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; shërbimet e konsulencës teknike për prodhuesit e 

qumështit në fushën e testimit dhe analizës së cilësisë së ujit dhe vlerësimit të mirëmbajtjes 

të performancës dhe besueshmërisë së sistemeve të mjeljes dhe ftohjes dhe të funksionit të  

sistemit të larjes së gjinjëve  (sisëve); shërbimet e konsulencës teknike për të ndihmuar 

prodhuesit e qumështit në optimizimin e performancës së prodhimit të qumështit dhe në 

maksimizimin e efikasitetit të mjeljes duke analizuar të dhënat, përkatësisht, nivelet e 

vakumit të mjeljes, shkallët e pulsimit, raportet dhe karakteristikat, dizajnin dhe përbërjen e 

astarit per mjeljen e qumshtit, prodhimin e qumështit dhe rutinat e operatorit të qumështit; 

konsulencë teknike në fushën e salloneve të qumështit dhe objekteve të qumështit duke 

ofruar konsulencë teknologjike për pajisjet e mjeljes, nivelin e automatizimit, masat e 

monitorimit të pajisjeve teknike, nevojat për pajisje elektrike, monitorimin e cilësisë së ujit, 

projektimin dhe planifikimin e kutive të qumështit; konsulencë teknike në fushën e 

shkencës, inxhinierisë dhe teknologjisë së informacionit; konsulencë në fushën e mekanikës 

numerike të lëngjeve dhe zhvillimi i modeleve kompjuterike fluid-mekanike; konsulencë në 

lidhje me kërkimin teknik në fushën e produkteve ushqimore dhe pijeve; konsulencë në 

fushën e bioteknologjisë; konsulencë në fushën e kërkimit farmaceutik; konsulencë në 

fushën e kërkimit dhe zhvillimit veterinar; konsulencë në fushën e energjisë së 

rinovueshme; shërbimet e projektimit të sistemit të mjeljes, konkretisht, ofrimi i 

konsultimeve për prodhuesit e qumështit për pompat vakum, kontrollorët dhe pulsatorët e 

përdorur me makinat e qumështit, njësitë e qumështit, linjat e tubacioneve, performancën e 

operatorit të qumështit, kanalizimet dhe furnizimet, ruajtjen dhe ftohjen e qumështit, oraret 

e shërbimit, pompat e qumështit dhe qumështin pajisjet e filtrimit, kohës dhe kontrollit të 

rrjedhës; konsulencë në fushën e teknologjive miqësore me mjedisin; shërbimet e 

shkencave natyrore; analiza kimike për optimizimin e higjienës në industrinë e përpunimit 

të ushqimit, duke përfshirë fermat e qumështit; analiza kimike për tregtinë dhe industrinë, 

duke përfshirë industrinë e përpunimit të ushqimit dhe industrinë e qumështit; ofrimi i 

informacionit shkencor, këshillimit dhe konsulencës në lidhje me kompensimin e karbonit; 

testimi i materialit; menaxhimin teknik të projektit për projektimin e instalimeve dhe 

makinerive industriale; shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; shërbimet e zyrës 

së kërkimit dhe zhvillimit; krijimi i produkteve të reja; ruajtja elektronike e të dhënave; 

programimi i të dhënave; konsulencë teknike në lidhje me përpunimin e të dhënave për të 

tjerët; programimi i të dhënave për të tjerët; sherbime projektimi; 

shërbimet e planifikimit të objekteve të qumështit, përkatësisht, shtrimi i salloneve të 

mjeljes dhe zonave të mbajtjes, strehimi i qumështit, strehimi për viçat dhe maternitetet, 

dhe komoditeti i lopëve dhe modelet e trafikut; shërbime të projektimit të salloneve të 

qumështit dhe objekteve të qumështit; dizajni i produktit të ri; planifikimi i objekteve të 

përdorura komercialisht dhe impianteve industriale, në veçanti të industrisë ushqimore, 

duke përfshirë objektet e qumështit; konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbimet e 

analizës teknologjike; laboratorët kërkimor dhe shërbimet e testimit laboratorik; shërbimet 

e kimisë; shërbimet e inxhinierisë elektrike; inxhinieri kimike; kërkimi shkencor; studime 

teknike të projekteve; anketim; eksplorim; përgatitja e raporteve shkencore; kërkimin, 

zhvillimin dhe projektimin e makinerive dhe instalimeve të reja për të tjerët në fushën e 

përpunimit dhe paketimit të ushqimit; kryerja e eksperimenteve shkencore; shërbimet e 

kërkimit dhe zhvillimit; testimi, vërtetimi dhe kontrolli i cilësisë; shërbimet e testimit 

teknik; kryerja e analizave kimike; analizimi i proceseve të prodhimit; matja dhe analiza e 
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emetimeve dhe përqendrimit të ndotësve; testimi dhe vlerësimi i materialeve; testimi i 

produktit; shërbimet e kalibrimit; marrja me qira e instalimeve rregulluese, kontrolluese 

[mbikëqyrjes], kontrollit, matjes dhe ndërrimit të instalimeve, aparateve dhe pajisjeve, 

instrumenteve të zbulimit dhe monitorimit, përpunimit të të dhënave, mbledhjes së të 

dhënave, prodhimit dhe transmetimit të të dhënave dhe instalimeve dhe pajisjeve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/1948 

(220) 30/12/2021 

(731) INTRAC S.P.A Viale Achille Grandi 

24, 45100 Rovigo, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama “Ndue Përlleshi” Alko 

Impex Obj. 2-1/9, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  INTRAC 

 

 
     

 

(511) 20  Pajisje mobiljesh për dyqane, sportele dhe vitrinë; Mobilje për dyqane; Dollapët; 

Raftet për mobilje të bëra nga materiale jo metalike; Stenda për ekspozim; Ekrani ku bëhet 

qëndrimi i mallrave; Mobilje për ekspozimin e mallrave; Dollapë ekrani (përveç dollapëve 

frigoriferikë); Tabelat për shfaqje; Sportele për qëllime ekspozimi; Njësi ekrani celular 

(mobilje); Stenda për ekspozim; Aksesorë dhe komponentë për mobilje jo prej metali dhe 

ekran për qëndrimin e mallrave; Njësi raftesh; Rafte (mobilje); Raftet modulare (mobilje); 

Rafte muri mobilje dhe rafte Box; Rafte magazinimi te varura (mobilje); rafte ekspozimi; 

Rafte magazinimi (mobilje); Rafte ushqimore; Raftet për magazina dhe dyqane; Pjesë 

raftesh (jo metalike); Pjesë dhe pajisje (jo prej metali) për njësitë e rafteve dhe raftet për 

ekspozimin e mallrave; Shufra rafti për rafte (jo metalikë); Tavolina dyqanesh ku personat 

paguajnë për atë që kanë blerë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1949 

(220) 30/12/2021 

(731) MeiShang (GZ) Cosmetics Co.,Ltd. 

Room 2501, No. 83, Pazhou Avenue, 

Haizhu District, Guangzhou City, 

Guangdong Province, R.P. Kinë, CN 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  qumësht pastrues për qëllime tualeti; preparate për pastrim; kozmetikë; maska 

bukurie; vajra esencialë; parfume; komplete kozmetike; kremra për qëllime kozmetike; vaj 

kozmetik; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës.  

5  pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; suplemente ushqimore; preparate 

mjekësore për qëllime dobësimi; peceta higjienike; sapun dezinfektues; fibra dietike; shtesa 

minerale ushqimore; suplemente dietike pelte mbretërore [royal jelly]; suplemente 
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proteinike dietike; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor.  

35  reklamim; hulumtim marketingu; administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; promovimi i shitjeve për të tjerët; ofrimi i një tregu on-line 

për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; konsulencë për menaxhimin e 

personelit; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; auditimi i 

biznesit; marrja me qira e stendave të shitjes.   

44  shërbimet e salloneve të bukurisë; bërja e tatuazheve; sherbime dermatologjike; trajtimi 

i formësimit të trupit; masazh; shërbimet e artisteve të grimit [visagists' services]; parukeri; 

shërbimet e klinikës mjekësore; manikyr; depilim depilues; shërbim dietologu; 

kiropraktikë; shërbime spitalore; kujdesi shëndetësor; terapi fizikale; operacion plastik; 

shërbimet e aromaterapisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/1950 

(220) 31/12/2021 

(300) 018531448  11/08/2021  EU 

(731) DECORAZIONI RIVEDIL S.r.L. 

VIA PROVINCIALE SALICE-VEGLIE 1 

73015 SALICE SALENTINO (LE) -, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RIVEDIL SAHRA 

 

 

 

 
     

 

(511) 2  Lustrues; Bojëra alumini; Preparate kundër ndryshkut; Bojëra baktericide; 

Zbardhues [ngjyrues ose bojëra]; Pastrues zbardhës; Ngjyrosës; Konservues druri; Hollues 

për bojëra; Fiksativë [lustra]; Veshje mbrojtëse për forma betoni [bojra]; Substancat në 

natyrën e bojërave për mbushjen e plasaritjeve në sipërfaqet e drurit; ngjyrues druri të 

holluar ; Drurë ngjyrues; Preparate mbrojtëse për metale; Mordantët; Ngjyrues të zi 

[ngjyrues ose bojëra]; Pigmente; Smalt për lyerje; Bojëra dhe larës; Hollues për llaqe dhe 

bojëra të tjera; Agjentë lidhës për bojëra; Veshësit; Smalt [lustrues]; bojë tempera 

(distempers); Ngjyra dheu.   

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/1 

(220) 05/01/2022 

(300) 1453870  15/11/2021  BX 

(731) Merck Sharp & Dohme B.V. 

Waarderweg 39 Haarlem, 2031 BN 

Netherlands, ZB 

(591) portokalli 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve 

infektive; anti-infektivët; antiviralët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/4 

(220) 05/01/2022 

(731) Mitsubishi Corporation 

3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8086, JAPAN, JP 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime reklamimi dhe publiciteti; agjenci reklamash; organizimi i ekspozitave 

për qëllime komerciale ose reklamuese; prezantimi i mallrave në media komunikimi për 

qëllime të shitjes me pakicë; dhënia me qira e hapësirës reklamuese dhe e materialit 

reklamues; analiza e menaxhimit të biznesit ose konsulencë biznesi; menaxhim biznesi; 

hulumtim ose analizë marketingu; ofrimi i informacionit në lidhje me shitjet komerciale; 

dhënie vlerësimesh për biznesin; pyetsorë biznesi; hetime biznesore; këshillim për 

menaxhimin e biznesit dhe organizimin e tij; asistencë për menaxhimin e biznesit; 

kërkime/hulumtime biznesi; agjencitë e informacionit komercial; asistencë për menaxhimin 

komercial ose industrial; promovimin e shitjeve; shërbime këshilluese për menaxhim 

biznesi; studime marketingu; sigurimi(dhënia) i informacionit statistikor të biznesit; 

shërbimet e analizës statistikore dhe raportimit për qëllime biznesi; konsulencë në lidhje me 

strategjinë e biznesit; asistencë për menaxhimin industrial; përgatitja e pasqyrave 

financiare; shërbimet e agjencive të punësimit; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimin; ankandet; shërbime agjensish import-eksporti; riprodhimi i dokumentacionit; 

funksionet e zyrës, vecanërisht depozitimi, në dokumente specifike ose shirita magnetikë; 

përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbimet e përpunimit të të 

dhënave; menaxhimi i bazës së të dhënave; ofrimi i asistencës së biznesit për të tjerët në 

funksionimin e aparateve të përpunimit të të dhënave, përkatësisht kompjuterë, makina të 

shkrimit, teleksit dhe makinerive të tjera të ngjashme të zyrës; shërbimet e pritjes për 

vizitorët në ndërtesa; marrja me qira e materialeve publicitare; informacione komerciale 

dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; ofrimi i 

informacionit për artikujt e gazetave; Shërbime (të shitjes) me pakicë ose shërbime me 

shumicë; shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për një 

shumëllojshmëri mallrash në çdo fushë të veshjeve, ushqimeve dhe pijeve, dhe sendeve të 

jetesës, ku barten të gjitha mallrat së bashku; shërbime me pakicë ose shërbime të shitjes 

me shumicë për pëlhura të endura dhe shtroja; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me 

shumicë për veshje; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për ushqime dhe 

pije; shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për pije alkoolike (likerna); shërbime 
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shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për mish; shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për ushqim deti; shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për perime dhe 

fruta; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për ëmbëlsira, bukë dhe simite; 

shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për oriz dhe drithëra; shërbime shitje 

me pakicë ose shërbime me shumicë për qumësht; shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për pije të gazuara (pije freskuese) dhe pije joalkoolike me lëng frutash; shërbime 

shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për çaj, kafe dhe kakao; shërbime shitje me 

pakicë ose shërbime me shumicë për ushqime të përpunuara; shërbime shitje me pakicë ose 

shërbime me shumicë për automobila; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë 

për makineri dhe aparate elektrike; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për 

preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizime mjekësore; shërbime me 

pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për makina bujqësore, pajisje dhe furnizime; 

shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për karburant; shërbime të shitjes me 

pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë të letrës dhe shkrimit; shërbime shitje me pakicë 

ose shërbime të shitjes me shumicë për lodra, kukulla, makina dhe aparate për lojëra; 

shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për materialet e ndërtimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/5 

(220) 05/01/2022 

(731) Mitsubishi Corporation 

3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8086, JAPAN, JP 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MITSUBISHI 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime reklamimi dhe publiciteti; agjenci reklamash; organizimi i ekspozitave 

për qëllime komerciale ose reklamuese; prezantimi i mallrave në media komunikimi për 

qëllime të shitjes me pakicë; dhënia me qira e hapësirës reklamuese dhe e materialit 

reklamues; analiza e menaxhimit të biznesit ose konsulencë biznesi; menaxhim biznesi; 

hulumtim ose analizë marketingu; ofrimi i informacionit në lidhje me shitjet komerciale; 

dhënie vlerësimesh për biznesin; pyetsorë biznesi; hetime biznesore; këshillim për 

menaxhimin e biznesit dhe organizimin e tij; asistencë për menaxhimin e biznesit; 

kërkime/hulumtime biznesi; agjencitë e informacionit komercial; asistencë për menaxhimin 

komercial ose industrial; promovimin e shitjeve; shërbime këshilluese për menaxhim 

biznesi; studime marketingu; sigurimi(dhënia) i informacionit statistikor të biznesit; 

shërbimet e analizës statistikore dhe raportimit për qëllime biznesi; konsulencë në lidhje me 

strategjinë e biznesit; asistencë për menaxhimin industrial; përgatitja e pasqyrave 

financiare; shërbimet e agjencive të punësimit; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimin; ankandet; shërbime agjensish import-eksporti; riprodhimi i dokumentacionit; 

funksionet e zyrës, vecanërisht depozitimi, në dokumente specifike ose shirita magnetikë; 

përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbimet e përpunimit të të 

dhënave; menaxhimi i bazës së të dhënave; ofrimi i asistencës së biznesit për të tjerët në 

funksionimin e aparateve të përpunimit të të dhënave, përkatësisht kompjuterë, makina të 

shkrimit, teleksit dhe makinerive të tjera të ngjashme të zyrës; shërbimet e pritjes për 
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vizitorët në ndërtesa; marrja me qira e materialeve publicitare; informacione komerciale 

dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; ofrimi i 

informacionit për artikujt e gazetave; Shërbime (të shitjes) me pakicë ose shërbime me 

shumicë; shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për një 

shumëllojshmëri mallrash në çdo fushë të veshjeve, ushqimeve dhe pijeve, dhe sendeve të 

jetesës, ku barten të gjitha mallrat së bashku; shërbime me pakicë ose shërbime të shitjes 

me shumicë për pëlhura të endura dhe shtroja; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me 

shumicë për veshje; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për ushqime dhe 

pije; shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për pije alkoolike (likerna); shërbime 

shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për mish; shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për ushqim deti; shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për perime dhe 

fruta; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për ëmbëlsira, bukë dhe simite; 

shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për oriz dhe drithëra; shërbime shitje 

me pakicë ose shërbime me shumicë për qumësht; shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për pije të gazuara (pije freskuese) dhe pije joalkoolike me lëng frutash; shërbime 

shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për çaj, kafe dhe kakao; shërbime shitje me 

pakicë ose shërbime me shumicë për ushqime të përpunuara; shërbime shitje me pakicë ose 

shërbime me shumicë për automobila; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë 

për makineri dhe aparate elektrike; shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për 

preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizime mjekësore; shërbime me 

pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për makina bujqësore, pajisje dhe furnizime; 

shërbime shitje me pakicë ose shërbime me shumicë për karburant; shërbime të shitjes me 

pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë të letrës dhe shkrimit; shërbime shitje me pakicë 

ose shërbime të shitjes me shumicë për lodra, kukulla, makina dhe aparate për lojëra; 

shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për materialet e ndërtimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/6 

(220) 05/01/2022 

(731) Instagram, LLC 1601 Willow Road 

Menlo Park, California 94025, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  INSTAGRAM 

 

 
     

 

(511) 38  Shërbimet e shpërndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht transmetimi 

elektronik i skedarëve dixhitalë të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale 

ndërmjet përdoruesve të internetit; telekomunikacioni; sigurimi i qasjes në kompjuter, në 

bazat e të dhënave elektronike dhe në internet; shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht 

transmetimi elektronik i medias elektronike, të dhënat, mesazhet, grafika, imazhet, audio, 

video dhe informacionet; sigurimi i forumeve në internet për komunikim në tema me 

interes të përgjithshëm; sigurimi i lidhjeve të komunikimeve në internet që transferojnë 

pajisjet celulare dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale në internet; 

lehtësimi i qasjes në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike 

të palës së tretë nëpërmjet një hyrjeje universale; sigurimi i dhomave për biseda në internet, 

shërbimet e mesazheve të menjëhershme dhe bordet e buletineve elektronike; shërbimet e 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

340 

 

transmetimit audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimit; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e rrjeteve 

sociale, njohjeve dhe takimeve sociale; shërbimet e shpërndarjes së fotografive dhe të 

shkëmbimit të të dhënave me njëri-tjetrin (peer-to-peer), përkatësisht transmetimi 

elektronik i skedarëve dixhitalë të fotografive, grafikës dhe përmbajtjeve audio midis 

përdoruesve të internetit; telekomunikacionet dhe shërbimet kompjuterike të rrjetit peer-to-

peer, domethënë transmetimi elektronik i imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, komunikime reklamuese dhe 

informative të medias; transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë  video dhe përmbajtjeve 

audiovizive, dhe interaktiv audiovizive nëpërmjet internetit.  

41  Shërbimet argëtuese, posacërisht sigurimi i një forumi online për shpërndarjen e 

përmbajtjes, të dhënave, dhe informacionit për qëllime të rrjetëzimit social të biznesit dhe 

argëtimit; shërbime argëtimi, posacërisht sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive 

elektronike dhe në internet të përmbajtjes së përcaktuar nga përdoruesit, përmbajtjes së 

palëve të treta, fotografive, materialeve video, audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e 

interesit të përgjithshëm; shërbimet e fotosharing dhe sharing(shpërndarjes) video; 

shërbimet elektronike botuese e publikuese për të tjerët; revistat online (në internet), 

posacërisht, weblogs (blogs) që përmbajnë përmbajtje të definuara nga përdoruesi; sigurimi 

i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në internet në fushën e argëtimit; 

shërbimet botuese, përkatësisht publikimi i botimeve elektronike për të tjerët; dhenia me 

qira e kioskave të fotografisë dhe / ose videografisë për fotografim, ngarkimin, redaktimin 

dhe shkembimin e fotografive dhe videove; Shërbimet argëtuese, gjegjësisht, ofrimi 

lehtësive online për transmetimin live të përmbajtjes se argetimit dhe videove të ngjarjeve 

argëtuese; organizimi i ekspozitave dhe konferencave të drejtpërsëdrejta në fushat e 

kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesi dhe jo-komerciale; sigurimi i 

informacionit argëtues nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, 

duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, imazhet 

fotografike dhe informacionin audiovizual, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; shërbime argëtuese dhe edukative, domethënë, duke siguruar filma të pa-

shkarkueshëm, shfaqje televizive, shfaqje web, punime audiovizuale dhe multimediale 

nëpërmjet internetit, si dhe informacion, komente dhe rekomandime në lidhje me filma, 

shfaqje televizive, web-shfaqje, punime audiovizuale dhe multimediale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/7 

(220) 05/01/2022 

(731) L&M-COMERCIAL shpk 

Durres , Lagja 14,  Rruga Asti Nushi , 

Shkozet, Magazine 2-kateshe,  Zona 

Kadastrale 8516, Nr. Pasurie 5/645, Kati  I-

re, AL 

(591) E zezë; bezhe; e bardhë  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe produkte të tjera 

ushqimore hortikulture të cilat përgatiten ose ruhen për konsum. Mish, peshk, shpendë dhe 

gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; 

pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; 

vajra dhe yndyrat për ushqim.  

30  Produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të përgatitura ose 

të konservuara për konsum, si dhe produkte ndihmëse të destinuara për përmirësimin e 

shijes së ushqimit. Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; oriz, makarona dhe petë; 

tapiokë dhe sago; miell dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollate; 

akullore, sherbet dhe akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, drekë; maja, pluhur 

pjekjeje; kripë, erëza, erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull 

(ujë i ngrirë).  

33  Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije; liker, aperitivë 

*,pije alkoolike që përmbajnë fruta, raki, pije të distiluara, esenca alkoolike, ekstrakte 

frutash, alkoolike, pije alkoolike të distiluara me bazë kokrrizash, liker mente, rum, vodkë, 

uiski, vere.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/8 

(220) 05/01/2022 

(731) L&M-COMERCIAL shpk 

Durres , Lagja 14,  Rruga Asti Nushi , 

Shkozet, Magazine 2-kateshe,  Zona 

Kadastrale 8516, Nr. Pasurie 5/645, Kati  I-

re, AL 

(591) E zezë; e bardhë; lejla,e verdhë 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe produkte të tjera 

ushqimore hortikulture të cilat përgatiten ose ruhen për konsum. Mish, peshk, shpendë dhe 

gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; 

pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; 

vajra dhe yndyrat për ushqim. 
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30  Produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të përgatitura ose 

të konservuara për konsum, si dhe produkte ndihmëse të destinuara për përmirësimin e 

shijes së ushqimit. Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre;oriz, makarona dhe 

petë;tapiokë dhe sago;miell dhe preparate nga drithërat;bukë, pasta dhe 

ëmbëlsira;çokollate;akullore, sherbet dhe akullore të tjera ushqimore;sheqer, mjaltë, 

drekë;maja, pluhur pjekjeje;kripë, erëza, erëza, barishte të konservuara;uthull, salca dhe 

erëza të tjera;akull (ujë i ngrirë).  

33  Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije; liker, aperitivë 

*,pije alkoolike që përmbajnë fruta, raki, pije të distiluara, esenca alkoolike, ekstrakte 

frutash, alkoolike, pije alkoolike të distiluara me bazë kokrrizash, liker mente, rum, vodkë, 

uiski, vere.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/9 

(220) 05/01/2022 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  LEAF 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete për lëvizje në tokë, ajër, ujë ose hekurudhë; Automobila; Automjetet 

elektrike; Vagon; Kamionë; Furgona [automjete]; Automjete sportive me performancë të 

lartë; Autobusë me motor; Automjetet rekreative (RV); Makina sportive; Makina garash; 

Biçikleta; Kamionë transportues; Makina peshëngritëse me pirun; Traktorë duke përfshirë 

traktorët tërheqës; Disk pllakat  e frenimit për automjete taksore; maskat e përparme për 

automjete; Airbag  [pajisje sigurie për automjetet tokësore]; Mbrojtëse nga te reshurat 

atmosferike për automjetet tokësore; Pjesë për automjete tokësore, ajrore dhe ujore; 

Aksesorë automjetesh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/10 

(220) 06/01/2022 

(300) 90818374  08/07/2021  US 

(731) Travere Therapeutics, Inc. 

3611 Valley Centre Drive, Suite 300 

San Diego, California  92130 A corporation 

of the state of Delaware, US 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. 

 

(540)  FILSPARI 
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Rr. Shaqir Igrishta A11/H 10, Nr,14 

10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të veshkave; preparate 

farmaceutike për trajtimin e glomerulosklerozës fokale segmentale (FSGS); preparate 

farmaceutike për trajtimin e nefropatisë imunoglobulinike A (IgAN); preparate 

farmaceutike për trajtimin e sindromës Alport. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/11 

(220) 06/01/2022 

(731) Flamur Haliti Maxx Group Sh.p.k. 

Preoc p.n., Graçanicë, KS 

(591) e bardha dhe e zeza. 

(740)  Perparim Krasniqi 

rr.Ali Ajeti nr.62 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lekure dhe imitime te lekures dhe te mira te perbera nga keto materiale te 

paperfshira ne klasat tjera; lekure kafshesh gezof, valizhe dhe canta udhetimi, ombrella dhe 

ombrella dielli. shkopinj ecjeje, kamxhike pajime kuajsh , takeme kuajsh, canta per gjueti  

23  fije dhe pe per perdorim ne tekstil  

24  tekstil dhe produkte nga tekstili te paperfshira ne klasat tjera mbulesa shtrati mbulesa 

tavoline  

25  Rroba, kepuce, kapele kravate kordele, veshje femra meshkuj dhe femije corape veshje 

te brendshme kostume banjo,rripa shalla aksesore per qafe dhe dore, shami per xhep, 

doreza, rripa nga lekura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/12 

(220) 06/01/2022 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey,                        

, US 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  AKEEGA 

 

 
     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për njerëz.  
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(210) KS/M/ 2022/13 

(220) 10/01/2022 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,               

, US 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 
 

(540)  TEKIMFI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për njerëz.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/17 

(220) 10/01/2022 

(731) EXCLUSIVE SH.P.K  Rr.Aziz 

Abrashi nr.86,  10000, Prishtinë-, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.86  

10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  SWITCH 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  
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(210) KS/M/ 2022/18 

(220) 10/01/2022 

(300) 40-2021-0142047  09/07/2021  KR 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO. 

LTD 129 SAMSUNG -RO YEONGTONG-

GU . SUWON-SI GYEONGGI-DO 16677 , 

KP 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  Jet Cyclone 

 

 
     

 

(511) 7  Fshesa (thithese) elektrike; fshesa me ajer robotike, thase per thithese elektrike 

instalime automatike per thithjen e pluhurit per pastrues per qellime shtepiake instalime per 

thithjen e pluhurit per qellime pastrimi   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/19 

(220) 10/01/2022 

(300) 018512197  09/07/2021  EU 

(731) Diego Mauricio Orbe Garcés 

Via Aretina 267, 50136 Florence, ITALY , 

IT 

(591) Ngjyre e Zezë dhe Ari. 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/20 

(220) 10/01/2022 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke për 

duhan pirës, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak për duhan pirës, 

shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/21 

(220) 11/01/2022 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  RYGANVI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/22 

(220) 12/01/2022 

(731) J&B LIMITED 3rd floor, yam raj 

,Building, Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, British Virgin 

Island, GB 

(591) E bardhë dhe e zezë 

 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

347 

 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 34  duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepse; cigare, kuti (cigaresh), letër thithëse për 

çibuk, tavlla duhani, blloqe me letra cigaresh, kuti (purosh), gërshërë purosh, mbajtëse 

purosh, filtëra cigaresh, këllëf cigaresh, pastruesa çibukësh për çibuk duhani, çibuk 

(duhani), këllëfë (cigareje), kavanoz për duhan, çibukë duhani, qese duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/23 

(220) 12/01/2022 

(731) Klinika Dentare Advanced Dental 

Center 10000, Prishtine, Kosove;  

Fisnik Mekaj, Oral surgeon & 

Implantologist, KS 

(591) Kaltër e në të gjelbërt,  

Kaltër e çeltë,  

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 

  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Shërbime mjekësore; Shërbime dentare; Shkenca e sëmundjeve të dhëmbëve; 

kujdes higjenik për njerëzit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/24 

(220) 12/01/2022 

(731) Klinika Dentare Advanced Dental 

Center 10000, Prishtine, Kosove 

Fisnik Mekaj, Oral surgeon & 

Implantologist, KS 

(740)  Veli Hoti LexTrust LL.C.  

Str. Hajrullah Abdullahu No. 35/13, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 

(540)  Advanced Dental Center 
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(511) 44  Shërbime mjekësore; Shërbime dentare; Shkenca e sëmundjeve të dhëmbëve; 

kujdes higjenik për njerëzit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/27 

(220) 12/01/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje,  MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)        NELDION 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; farmaceutikë; analgjezik; antibiotikë; barna për qëllime 

mjekësore; barna për qëllime njerëzore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; ushqime dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; suplemente ushqimore; 

shtesa ushqimore minerale; preparate vitaminash. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/28 

(220) 13/01/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

blvd. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skopje, MK 

(591) Ngjyrë rozë, e verdhë, e kaltër, e hirtë, 

e bardhë dhe e zezë. 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; suplemente ushqimore 

dietike; preparate vitaminash; suplemente ushqimore; suplemente me vitamina dhe 

minerale; multivitamina; preparate me vitamina dhe minerale; shtesa ushqimore me 

vitamina dhe minerale; vitamina prenatale.  
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(210) KS/M/ 2022/29 

(220) 13/01/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje,  MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  FLONSENO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e astmës; preparate 

farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të frymëmarrjes; dilatatorë bronkialë; steroidet. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/30 

(220) 14/01/2022 

(731) HADITH TALO Rr. Hysen Rexhepi 

Nr. 10, 20000 Prizren, Kosovë, KS 

(591) E kaltër , e bardhë 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Instalimet e ndriçimit, aparate ndriçimi për automjetet, dritat e brendshme dhe të 

jashtme; llambat; pajisjet për ngrohje dhe instalimeve për prodhimin e avullit, stufat 

(aparatet për ngrohje), aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngshme ose të 

gazta, furnela; këmbyesit e ngrohjes që nuk janë pjesë të makinave; mbështjellje si pjesë 

instalimeve për ngrohje apo ftohje; instalimet dhe aparatet për ajër të kondicionuar, 

freskuese (ajër të kondicionuar), ventilatorët, aparatet për ajër të kondicionuar duket 

përfshirë ato për automjete; pajisje për sterilizimin dhe pastrimin e ajrit, instalimet dhe 

pjesët e tyre dhe aksesorët për vendbanimet; frigoriferët, ngrirësit e thellë; ftohësit me 

avullim të ajrit; aparatet , makinat dhe pajisjet që operojnë me elektrike apo me gaz të 

përdorura në gatim dhe zierje, domethënë, tosterët, tosterët e bukës, fërguesit e thellë, 

grillët, furrat, stufat, kaldajat e ujit (kazanët) dhe pjesët e tyre; makina për tharjen e rrobave 

(elektrike, për qëllime shtëpiake), flokë-tharëse elektrike, aparate për tharjen e duarve për 

banja; tubat e vaskës, lavamanët, instalimet e vaskes, rrethoja të dushit, urinalet (instalimet 

sanitare), kazanat e ujit, tualetet, që hapen (portative); lavamanët, lavamanet, çezmat 

(ventilat) për instalimet e ujit dhe gazit, kokat e dushit të dorës, tuba fleksibël duke qenë 

pjesë të instalimeve mbyllëse të dushit; instalimet automatike të ujitjes, tuba uji për 

instalimet sanitare, makina ujitjeje për qëllime bujqësore; aparate dhe instalime për zbutjen 

e ujit, aparatet dhe makinat për pastrimin e ujit, instalimet e pastrimit të ujit, incineratorët 

(trajtues të mbeturinave), pastruesit e ujit; ngrohësit e shtratit dhe batanije, elektrike, jo për 

qëllime mjekësore; jastëk (mbajtës)  dhe mbështetës elektrike për ngrohje, jo për qëllime 

mjekësore; ngrohës të shputave elektrik; mbështjellës të shputave (këmbëve), të ngrohur 

elektrikisht; shishe me ujë të nxehtë; filtra të akuariumit, aparate për filtrim duke përfshirë 

një pajisje me motor; ngrohës dhe drita të akuariumit; furrat të llojit industrial; instalimet 

tharëse të tipit industrial; instalimet ftohëse të tipit industrial, kullat ftohëse, aparate për 

ftohje të ajrit; pastruesit dhe  sterilizuesit; aparatet ndriçimi dhe objekte ndriçimi sidomos 
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duke përdorur diodat që emitojnë dritë (LED); ndriçuesit LED të të gjitha llojeve dhe 

llambat LED të gjitha llojeve, po ashtu edhe për aplikimet që kanë të bëjnë me trafikun, për 

aplikimet që kanë të bëjnë me  automjetet që lëvizin me energji dhe për qëllime dekorimi; 

aparatet e sipërpërmendura për ndriçim ndër të tjera, në veçanti me ballastet (sistemi 

flourescent i ndriçimit) elektronik te intergruar, transformatorëve, aparate për rregullimin 

ose kontrollimin ose ndërfaqe elektronike; modulet LED, përkatësisht moduleve të 

ndërtuara prej LED-ve, po ashtu edhe LEDs organike, me funksione drite për qëllime të 

ndriçimit; pajisje mbajtëse për llambat dhe LED-e, pjesë dhe aksesorë të të gjitha mallrave 

të sipërpërmendur të përfshira në këtë klasë.  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat e fotografive; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit 

të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre 

materialeve, ose prej plastike   

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve elektrike te përfshira ne klasën 11 dhe 20; 

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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/31 

(220) 14/01/2022 

(731) Hemofarm A.D farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac Beogradski put 

bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  KARLINDA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/32 

(220) 14/01/2022 

(731) Hemofarm A.D farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac Beogradski put bb 

26300 Vrsac, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)  KARDUR 
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Prishtinë 
 

(511) 5  Produkte farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/33 

(220) 14/01/2022 

(731) Hemafarm A.D farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac Beogradski put 

bb. 26300 Vrsac, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  KOMBENAN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/34 

(220) 14/01/2022 

(731) WINNER STAR HOLDINGS 

LIMITED ROOM 306, YIP FUNG 

BUILDING, 2-12 D’AGUILAR STREET 

CENTRAL, HONG KONG, HK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  transporti i mallrave; transporti; ndërmjetësimi i transportit të mallrave; 

ambalazhimi i mallrave; makina me qira; depozitimi i mallrave; magazinimi; 

dorëzim/shpërndarja e pakove; shërbime korriere [mesazhe ose mallra]; paketimi i 

mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/35 

(220) 14/01/2022 

(731) WINNER STAR HOLDINGS 

LIMITED ROOM 306, YIP FUNG 

BUILDING, 2-12 D’AGUILAR STREET 

CENTRAL, HONG KONG, HK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 39  transporti i mallrave; transporti; ndërmjetësimi i transportit të mallrave; 

ambalazhimi i mallrave; makina me qira; depozitimi i mallrave; magazinimi; 

dorëzim/shpërndarja e pakove; shërbime korriere [mesazhe ose mallra]; paketimi i 

mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/36 

(220) 17/01/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, E bardhe 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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  

7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve  

8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit  

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët 
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14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

15   Instrumentet muzikore  

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  

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

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  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

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 
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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; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta  

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)  

34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi 

40  Trajtimi i materialeve  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/37 

(220) 17/01/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)  INTEREX 

 

 
     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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  

7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve 
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8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit  

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

15  Instrumentet muzikore  

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  

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

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 
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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  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

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; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta  

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)  

34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi 

40  Trajtimi i materialeve  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore 

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë 
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(210) KS/M/ 2022/38 

(220) 17/01/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) e zeze 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)      INTEREXextra 

 

 
     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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  

7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve  

8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit 

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët 

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës) 

15  Instrumentet muzikore  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

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

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

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  

23 Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

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; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta 
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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)  

34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi 

40  Trajtimi i materialeve  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore 

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/39 

(220) 17/01/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, E bardhe 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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 

7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve  

8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 
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magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit 

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

15  Instrumentet muzikore  

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  

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 

takëmet dhe shalat  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike 

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 

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave 
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25  Rrobat, këpucët, kapelat  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 

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; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta  

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)  

34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset 

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi 

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

40  Trajtimi i materialeve  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/40 

(220) 17/01/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) Kalter mbyllt, Verdhë 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   
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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; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/41 

(220) 17/01/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) Kalter, Gjelber, Verdhe 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(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; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta 
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(210) KS/M/ 2022/46 

(220) 18/01/2022 

(731) M ONE Sh.p.k Zona Industriale p.n – 

Veternik, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E  zezë, e bardhë, e portokalltë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe bujqësi, kopshtari 

dhe pylltari;rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar;kompozime të 

shuarjes dhe parandalimit të zjarrit;përgatitjet e kalimit dhe bashkimit;substanca për 

ngjyrosje të lëkurëve të kafshëve;ngjitës për t’u përdorur në industri;stuko dhe mbushës të 

tjerë në formë paste;përzirje plehrash, pleh organik, përgatitjet biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë.  

2  Ngjyra, llaqe;ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit;ngjyrues, ngjyra  

për shtypje,printim,  shënjim apo gdhendje;rrëshira natyrale të papërpunuara;metale në petë 

dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

4  Vajra dhe yndyrna industriale, dylli;lubrifikues;kompozime thithëse, lagështuese dhe 

lidhëse të pluhurit;karburantet dhe ndriçuesit;qirinj dhe waks për ndriçim. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/47 

(220) 18/01/2022 

(731) be MAKER sh.p.k Zona Industriale 

p.n Veternik, Prishtine, 10000 Kosove, KS 

(591) - E bardhë 

- E zezë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, veshje për kokë  

28  Lojëra, lodra dhe lodra;aparate për lojëra video;artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv;dekorime për pemët e Krishtlindjeve. 
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35  Reklamim;menaxhimin, organizimin dhe administrimin e biznesit;funksionet e zyrës. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/48 

(220) 18/01/2022 

(300) 11627/2021  27/07/2021  CH 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DOLCE GUSTO NEO 

           

 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe preparate të tjera ushqimore me bazë 

qumështi; zëvendësuesit e qumështit; pije me bazë qumështi; desertë me bazë qumështi dhe 

desert me bazë kremi; jogurtë; qumësht soje (zëvendësues qumështi), preparate me bazë 

soje; vajra dhe yndyra ushqimore; preparate proteinike për ushqime njerëzore; zbardhues 

kafeje dhe/ose çaji (zëvendësues kremi);  zëvendësuesit e qumështit si bazë e pijeve dhe 

pije  (zëvendësuesit e qumështit ku mbizotëron qumështi); qumësht me bazë bimore dhe 

pije të përfshira në këtë klasë; qumësht me bazë arre dhe pije te përfshira në këtë klasë; 

zëvendësuesit e produkteve të qumështit të bazuara në bimë dhe arra, duke përfshirë por pa 

u kufizuar në shqeme, oriz, sojë, bajame, kokos, lajthinë dhe arra; pije me bazë qumështi 

prej kokosi.  

30  Kafe, kafe me aromë, ekstrakte kafeje, preparate me bazë kafeje dhe pije; kafe e ftohte; 

zëvendësuesit e kafesë, ekstraktet e zëvendësuesve të kafesë, preparatet dhe pije me baz në 

zëvendësuesit e kafesë; çikore (zëvendësuesit e kafesë); çaj, ekstrakte çaji, preparate dhe 

pije me bazë çaji; çaj i ftohte; preparate me bazë malti për konsum njerëzor; kakao dhe 

preparate  me bazë kakao dhe pije; çokollatë, produkte çokollate, preparate dhe pije me 

bazë çokollate; sheqer; biskota.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/49 

(220) 18/01/2022 

(300) 11628  27/07/2021  CH 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe preparate të tjera ushqimore me bazë 

qumështi; zëvendësuesit e qumështit; pije me bazë qumështi; desertë me bazë qumështi dhe 

desert me bazë kremi; jogurtë; qumësht soje (zëvendësues qumështi), preparate me bazë 

soje; vajra dhe yndyra ushqimore; preparate proteinike për ushqime njerëzore; zbardhues 
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kafeje dhe/ose çaji (zëvendësues kremi);  zëvendësuesit e qumështit si bazë e pijeve dhe 

pije  (zëvendësuesit e qumështit ku mbizotëron qumështi); qumësht me bazë bimore dhe 

pije të përfshira në këtë klasë; qumësht me bazë arre dhe pije te përfshira në këtë klasë; 

zëvendësuesit e produkteve të qumështit të bazuara në bimë dhe arra, duke përfshirë  por pa 

u kufizuar në shqeme, oriz, sojë, bajame, kokos, lajthinë dhe arra; pije me bazë qumështi 

prej kokosi.  

30  Kafe, kafe me aromë, ekstrakte kafeje, preparate me bazë kafeje dhe pije; kafe e ftohte; 

zëvendësuesit e kafesë, ekstraktet e zëvendësuesve të kafesë, preparatet dhe pije me baz në 

zëvendësuesit e kafesë; çikore (zëvendësuesit e kafesë); çaj, ekstrakte çaji, preparate dhe 

pije me bazë çaji; çaj i ftohte; preparate me bazë malti për konsum njerëzor; kakao dhe 

preparate  me bazë kakao dhe pije; çokollatë, produkte çokollate, preparate dhe pije me 

bazë çokollate; sheqer; biskota.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/50 

(220) 19/01/2022 

(731) NOTAbrillant Design & Style SH.P.K  

Medllin Ollbrajt nr. 34, 60000, Gjilan, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E kuqe, e bardhë dhe - (kombinim i 

ngjyrave) 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M VIS Legal & 

Bussines Consulting L.L.C Rr.Rexhep Mala, 

nr.60, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure per mobilet e bëra nga keto material apo mbulesa për 

to.  

20  Mobilje për shtëpi, zyre dhe kopsht; dyshek; korniza krevati; ballë krevati; jastëk; jastëk 

mbështetës; perde per dekorim; karrike, varëse per rroba, jo nga metali, varëse per pallto, 

sirtarë për shtëpi.  

24  “Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; pëlhurë; çarçaf për krevat; mbulesa jastakash; 

mbulesë krevati dhe mbulesë tavolinash; batanije; batanije udhëtimi; peshqir për duar; 

peshir dushi; perde dushi nga tekstili apo plastika; rroba të pastruara; pëlhurë liri për 

përdorim shtëpiak; pëlhurë kuzhine dhe tavoline; peshqir për tharjen e enëve; peceta nga 

tekstili; perde nga tekstili apo plastika; perde dushi nga tekstili apo plastika; grila nga 

tekstili; mbulesa krevati dhe tavoline; mbulesë dysheku; shtresë jorgani për krevat; pëlhurë 

tapicerie; mbulesa mobiljesh nga tekstili; material plastike (zëvendësues për tekstil); 

peshqirë nga tekstili; pëlhurë liri për krevat; shtroja dhe batanije për krevat; çarçafë nga 

tekstili; mbulesa; jorgan me pupla; varëse muri nga tekstili; rrjeta kundër mickojave; 

pëlhura për gota; pëlhura për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me 

gjurmë për qëndisje; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); tyl damask; material elastik i thurur; mushama (për 

përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për artikuj shkrimi; pëlhurë 

xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa të përshtatura për kapak 

tualeti (pëlhurë); pëlhurë për veshje të brendshme; tepiha para dere nga tekstili; pëlhurë e 

thurur.  
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27  Tepih, çilim; mushama dhe hasër; linelium dhe material të tjera për mbulimin e 

dyshemesë.  

35  Shërbimet e shitjes më pakicë si dhe shërbimet e porositjes online të të gjitha mallerave 

te lartpërmendura.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/52 

(220) 19/01/2022 

(731) MICRO-STAR INT'L CO., LTD. 

No.69, Li-De St., Zhonghe Dist., New 

Taipei City 235, Taiwan, R.O.C, CN 

(591) e zeze dhe e bardhe 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Serverët e kompjuterëve;Kompjuterë laptop;Pajisjet periferike dhe pjesët e 

kompjuterit, konkretisht, hardueri kompjuterik, Softueri kompjuterik i cili përbëhët nga 

programe të sistemit operativ, Memorje kompjuterike, Hard disqe;Shtëpiza bartëse (Host 

Case), Pllakat amë kompjuterike;Kartelat e video ekranit;Mini (mous) kompjuterik;Tastiera 

(tastatura) kompjuteri;Monitor kompjuterik TFT-LCD  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/53 

(220) 19/01/2022 

(731) LOKUM ATÖLYESİ ŞEKERLEME 

GIDA TURİZM İNŞAAT HAYVANCILIK 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 

1.Sok. No:27 AFYONKARAHİSAR / 

TURKEY, TR 

(591) E kaltër, e kaftë, e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, i tharë, shpezë dhë kafshë gjahu, produkte të mishit të përpunuar, perime 

bishtajore të thara, supa, supë bujoni, ullinjë të përpunuar, shtrirje për lyerje nga ullinjtë, 

qumësht nga origjina shtazore, qumësht nga origjina bimore, produkte qumështi, gjalpë, 

vajra të ngrënshme, pemë dhe perime të thara, konzervuara, ngrira, ziera, tymosura apo 

kriposura, shtrirje për lyerje nga domatet, fruta arrore të përgatitura dhe fruta të thara si 

ushqim i shpejtë, shtrirje për lyerje nga lajthitë dhe gjalpë kikiriku, tahini (shtrirje për lyerje 

nga farat e susamit), vezë dhe vezë pluhur, patate të skuqura  
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30  Kafe, kakao, pije me bazë të kafesë apo kakaos, pije më bazë çokolate, shuk buke të 

mbushur me pasta, petë, pjekurina dhe produkte të furrës së bukës me bazë mielli, dezerte 

me bazë të miellit dhe çokolatës, bukë, simite [gjevrek turk në formë unaze mbuluar me 

fara susami], pogaqe [gjevrek turk], pite, sanduiqa, katmer [pjekurinë turke], pite, torte, 

bakllave [ëmbëlsirë turke me bazë të brumit të mbuluar me sirup], kadaif [ëmbëlsirë turke 

me bazë të brumit], ëmbëlsira me bazë brumi të veshura me sirup, puding, krema, kazandibi 

[puding turk], puding me oriz, keshkyl [puding turk], mjaltë, ngjitës i bletëve për 

konsumim nga njerëzit, propolis për qëllime ushqimi, erëza për artikuj ushqimi, vanilje 

[aroma], mëlmesa, salca (erëza), salcë domatesh, tharmë, pluhur për pjekje, miell, 

semolinë, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer në formë kubi, sheqer pluhur, çaj, çaj i ftoftë, 

ëmbëlsira, çokolatë, biskota, krekera, vafer, gomë përtypëse, akullore, akuj të ngrënshëm, 

kripë, ushqim i shpejtë me bazë drithërash, kokoshka, tërshërë e shtypur, çipsa misri, 

drithëra për mëngjes, grurë i përpunuar për konsumim nga njerëzit, elb i shtypur për 

konsumim nga njerëzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerëzit, thekër e përpunuar 

për konsumim nga njerëzit, oriz, melasë për ushqim.”  

35  Reklamime, marketing dhe marrëdhënie me publikin; organizime të ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime tregtare dhe reklamuese, dizajnim për reklamime, ofrime të tregut 

online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve, funksione të zyrës, shërbime 

sekretarie, aranzhime të abonimeve të gazetave, përpilime të statistikave, qiradhënie të 

makinerive të zyrës, sistematizim të informatave në baza të të dhënave kompjuterike, 

përgjigje të telefonatave për abonues të padisponueshëm, menaxhim biznesi, administrim 

biznesi dhe konsulencë biznesi, shërbime të kontabilitetit, konsulencës tregtare, rekrutim të 

personelit, vendosje të personelit, agjensive të punësimit, agjensive të importit-eksportit, 

shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit, mbajtjes së ankandeve, grumbullimin 

për përfitimin e tjerëve të një mori mallrash, gjegjësisht mish, pesh, shpezë dhe kafshë 

gjahu, produkte të mishit të përpunuar, perime bishtajore të thara, supa, supë bujoni, ullinjë 

të përpunuar, shtrirje për lyerje nga ullinjtë, qumësht nga origjina shtazore, qumësht nga 

origjina bimore, produkte qumështi, gjalpë, vajra të ngrënshme, pemë dhe perime të thara, 

konzervuara, ngrira, ziera, tymosura apo kriposura, shtrirje për lyerje nga domatet, fruta 

arrore të përgatitura dhe fruta të thara si ushqim i shpejtë, shtrirje për lyerje nga lajthitë dhe 

gjalpë kikiriku, tahini (shtrirje për lyerje nga farat e susamit), vezë dhe vezë pluhur, patate 

të skuqura, kafe, kakao, pije me bazë të kafesë apo kakaos, pije më bazë çokolate, shuk 

buke të mbushur me pasta, petë, pjekurina dhe produkte të furrës së bukës me bazë mielli, 

dezerte me bazë të miellit dhe çokolatës, bukë, simite [gjevrek turk në formë unaze mbuluar 

me fara susami], pogaqe [gjevrek turk], pite, sanduiqa, katmer [pjekurinë turke], pite, torte, 

bakllave [ëmbëlsirë turke me bazë të brumit të mbuluar me sirup], kadaif [ëmbëlsirë turke 

me bazë të brumit], ëmbëlsira me bazë brumi të veshura me sirup, puding, krema, kazandibi 

[puding turk], puding me oriz, keshkyl [puding turk], mjaltë, ngjitës i bletëve për 

konsumim nga njerëzit, propolis për qëllime ushqimi, erëza për artikuj ushqimi, vanilje 

[aroma], mëlmesa, salca (erëza), salcë domatesh, tharmë, pluhur për pjekje, miell, 

semolinë, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer në formë kubi, sheqer pluhur, çaj, çaj i ftoftë, 

ëmbëlsira, çokolatë, biskota, krekera, vafer, gomë përtypëse, akullore, akuj të ngrënshëm, 

kripë, ushqim i shpejtë me bazë drithërash, kokoshka, tërshërë e shtypur, çipsa misri, 

drithëra për mëngjes, grurë i përpunuar për konsumim nga njerëzit, elb i shtypur për 

konsumim nga njerëzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerëzit, thekër e përpunuar 

për konsumim nga njerëzit, oriz, melasë për ushqim, produkte bujqësore dhe hortikulturore, 
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fara, produkte pylltarie, kafshë të gjalla, vezë të fertilizuara për klloçitje, bimë, bimë të 

thara për zbukurim, barishte të freskëta kopshti, barishtë të thara kopshtri për zbukurime, 

artikuj ushqimor për kafshë, malt jo për konsumim ng njerëzit, nënshtresa për kafshë 

shtëpie, shtrojë për mace, mundësimin e konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme të i 

shohin dhe blejnë ato mallra, shërbime të tilla që mund të ofrohen nga shitoret e shitjes me 

pakicë, rrjetet e dyqaneve të shitjes me shumicë, përmes mediave elektronike apo përmes 

katalogjeve të porositjes përmes postës.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/54 

(220) 19/01/2022 

(731) Suzhou Dake Investment Consultation 

Co., Ltd. Room 618, Building Number 1, 

Lucky City Commercial Center, Suzhou 

Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 

Province, China, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  JADEVER 

 

 
     

 

(511) 6  “Kasaforta [kuti të forta]; kurtha për shtazë të egra; gozhda; zile për kafshë; tel 

çeliku; grepa [artikuj metali]; materiale përforcuese nga metali për gypa; bërryla nga metali 

për gypa; pajisje montuese nga metali për mobilje; pajisje montimi nga metali për 

ndërtimtari; etiketa nga metali; valvula nga metali, përpos pjesëve për makineri; fletëza që 

tregojnë motin ose erëtreguese nga metali; arka nga metali për vegla pune, të zbrazta; dryna 

nga metali, përpos atyre elektronik; gypa nga metali; shufra nga metali për saldim; 

mentesha nga metali; mbërthyese mengeni nga metali; makara nga metali, përpos për 

makineri; monumente nga metali; material ndertimore nga metali; hekra këndi nga metali; 

skele nga metali; shkallë nga metali; vidha nga metali; zile për dyer jo-elektrike nga metali; 

pipëza nga metali;  priza muri nga metali; litarë nga metali; dryna nga metali, përpos atyre 

elektrike; shkallë [shkallë për ngjitje] nga metali; mbështjellëse [artikuj metali]; çelësa nga 

metali; gardhe nga metali; objekte skene nga metali; byzylyka identifikues nga metali; 

qafore nga metali për shtrëngimin e gypave; ndërtesa, të transportueshme nga metali; shirita 

nga metali për qëllime të lidhjes; kapëse nga metali për kabllo dhe gypa; spiranca; tokëza 

mbërthyese nga metalet e zakonshme [artikuj metali]; vepra arti nga metalet e zakonshme; 

mbrojtëse nga metali për drunj; xehe hekuri; material nga metali për hekurudha; metale të 

zakonshme të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; artikuj të vegjël nga metali.”  

7  Makineri paketimi; pompa [makineri]; makineri për punimin e xhamit; shpues të 

minierave; prerës të foragjereve; makina elektrike të kuzhinës; vegla [pjesë të makinerive]; 

makina për bërjen e baterive elektrike; lustrues elektrik të këpucëve; makina elektrik për 

prerjen e flokëve; rrokullues elektrik të dyerve; hapës elektrik të dyerve; makina dhe 

aparate elektrik për pastrim; makina për galvanizim; makina elektrike për saldim; makina 

për industrinë elektronike; makina gravuese; dinamo; valvula [pjesë të makinave]; motorrë, 

përpos për automjete tokësore; mekanizma shtytëse, përpos për automjete tokësore; mjete 

pune që mbahen në dorë, përpos atyre që operohen me dorë; shpërbëres; instalacione që 

funksionojnë me erë për gjenerimin e elektricitetit; makina për qepje;  
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larëse me shtypje të lartë; kositër bari [makina]; makina optike për përpunim të ftoftë; 

makina për përgatitjen e fertilizuesve; makina elektromekanike për industrinë kimike; 

sharra [makina]; rripa për makina; mbajtëse për makina; makina për mjelje; mulli me 

kënde; makina për përzierje; makina për përpunimin e metali; makina me ajër të 

kompresuar; makina për krijimin e zingjirëve; mulli centrifugal; makina për krijimin e 

briketave nga qymyri; makina për përpunimin e drurit; pajisje ndezëse për motorë me 

djegie të brendshme; makina për përgatitjen e pijeve; makina bujqësore; makina dhe 

aparate lustrimi [elektrike]; makina për spërkatje të ngjyrës; vinça [aparate për ngritje dhe]; 

çekan pneumatik; makina për ndarje të gazit; cilinda pneumatik (pjesë të makinave); 

prerëse [makina]; makina për prerje; makina për matje të madhësisë; pompa për puse nafte 

posaçërisht për naftë; pompa ajrosëse për aquarium; lavatriçe [lavanderi]; shtypëse filteri; 

makina për përpunimin e duhanit; makina për printim; makina për aplikimin e ngjitësit; 

motorë me avull; makina shkurtuese; tezgjah për endje; makina për bërje të kartonit; 

makina për bërje të pelenave nga letra; makina për përpunimin e çajit; makina për krijimin 

e llambave; makina për përpunimin e lëkurës; makina për bërjen e kordoneve; makina 

elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; makina për bërjen e smaltit; makina për 

krijimin e telave dhe kabllove; makina për bërjen e gjilpërave; kushineta [pjesë të 

makinave]; makina shkrirëse; makina për montimin e biçikletave; koka të turielave [pjesë të 

makinave]; makina për bërjen e tullave.  

8  Takëme tavoline [thika, piruna dhe lugë]; mjete shpuese [mjete dore]; mjete gravuese 

[mjete dore]; instrumente dhe mjete për rrjepje të kafshëve; gozhdues [mjete dore]; 

instrumente zmeriluese [instrumente dore]; vegla bujqësore që operohen me dorë; shpata; 

mjete dore që operohen me dorë; pistoleta që operohen për dorë për nxjerrjen e mastikës; 

krika ngritëse që operohen me dorë; dorëza për mjete dore që operohen me dorë; krasitëse; 

komplete manikyri; fuzhnje; mjete kopshti që operohen me dorë; mistri për muratorë; copa 

[pjesë të mjeteve të dorës  

9  Gjysëmpërçues; alarme; shufra ndriçimi; aparate dhe instrumente vëzhgimi; vizore 

katrore për matje; aparate matëse; aparate për matjen e shtypjes; matës te dendësise 

ultrasonike; vizore matëse [instrumente matëse]; senzorë; instrumente navigimi; pajisje për 

matjen e rrymës elektrike; priza elektrike; fole të prizave elektrike; bateri elektrike; 

mbushës për bateri elektrike; aparate elektronike për video vazhdim; kontakte elektrike; 

elektrolizatorë; ndërprerës elektrik; zile elektrike për dyer; lidhje bashkuese elektrike; 

kondenzatorë [kapasitorë]; dryna elektrikë; materiale për lidhje kryesore të elektricitetit 

[tela, kabllo]; mbulesa për priza dalëse elektrike; instalime elektrike për parandalimin e 

vjedhjeve; tabela elektronike për njoftime; kartela me çipa elektronike; kalibures elektronik 

të rrëshqitjes; vizatime të animuara; interfona; maska mbrojtëse; veshje për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; dorashka për mbrojtje kundër aksidenteve; lazerë, jo për 

qëllime mjekësorë; fotokopjues [fotografike, elektrostatike, termike]; pajisje mbrojtëse për 

përdorim personal kundër aksidenteve; jastëk për gjunjë për punëtorë; çizme të sigurisë për 

përdorim industrial; aparate radiologjike për qëllime industriale; kamera endoskopike 

industriale; aparate dhe instrumente optike; fibra optike [fije që përçojnë dritën]; tahografe; 

matës shënjesu për përdorim në zdrukthtari; aparate dhe instrumente kimike; njehsorë; 

programe kompjuterike [sofuter i shkarkueshëm]; ndërprerës të rrjetit kompjuterik; ura të 

rrjetit kompjuterik; shirita matës; videofona; aparate për analizim të ajrit; panele 

kontrolluese [elektricitetit]; matëse; aparate për fikjen e zjarrit; aparate matëse si tregues te 

numrave; matëse me mikrometra; shtupa mbyllëse veshi për zhytës; aparate për rregullimin 
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e nxehtësisë; aparate për identifikimin e fytyrave; brava biometrike me gjurmë gishtash për 

dyer; video monitorë; video ekrane; nivelizues [instrumente për përcaktimin e 

horizontales]; aparate votimi; rutera për internet; radio pranues dhe transmetues; akordues 

të radio sinjalit; rutera pa tela; syza; detektorë të monedhave falso; kabinete për 

altoparlante; aparate për kontrollë nga distanca; furnizime të lëvizshme të rrymës, 

gjegjësisht batëri rimbushëse; aparate për kontrollimin e frankimit; kalibrues të 

rrëshqitjeve; printerë për përdorim me kompjuterë; aparate të kontrollimit të shpejtësisë për 

automjete; kamera për pasqyrë të pasme për automjete; kamera [fotografike]; shpërndarës 

për tiketa.”  

11  Ngrohës xhepi; kapak nxjerrës për kuzhina; llamba drite; tharëse flokësh; llamba 

elektrike; aparate elektrike për ngrohje; radiatorë elektrik; veshje që ngrohen me rrymë; 

ibrikë elektrik; flladitëse [kondicionim të ajrit]; gypa [pjesë të instalimeve sanitare]; 

pastrues elektrik të ujit për qëllime shtëpiake; lagështues për qëllime shtëpiake; instalime të 

polimerizimit; pastrues ajri për qëllime shtëpiake; llamba mikrobvrasëse për pastrim të 

ajrit; aparate dhe makina për pastrim të ajrit; instalime për kondicionim të ajrit; pajisjet dhe 

instalimet per ngrirjen; pajisjet dhe insalimet per ftohjen; rubineta; sobë gazi; aparate dhe 

instalime për zierje; ndezes gazi; pistoleta të nxehtësisë; grypa ndriçues fluoreshent; 

pishtarë elektrik; aparate dhe makina për pastrimin e ujit; instalime për pastrim të ujit; 

projektorë kërkimi; llamba për të bërë kaçurrela; aparate dhe instalime sanitare; makina për 

mjegull; aparate dezinfektimi; rubinet për gypa dhe tubacione; gurë llava për përdorim në 

skara; llamba vaji; instalime banjosh; drita për automjete; aparate dhe instalime ndriçimi; 

instalime për ujjtje automatike.”  

35  Dhënie me qira të makinave dhe pajisjeve të zyrës; reklamime; kontabilitet; 

sistematizim të informatave në baza kompjuterike të të dhënave; reklamime online në rrjete 

kompjuterike; shërbime të agjencive për import-eksport; konsulencë për menaxhim të 

personelit; ndihmesë për menaxhim të biznesit; shërbime administrative për rilokim të 

bizneseve; marketing; administrim komercial për licensim të mallrave dhe shërbimeve për 

tjerët; shërbime prokurimi për tjerët [blerje të mallrave dhe shërbimeve për bizneset tjera]; 

promocione të shitjes për tjerët; ofrime të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave 

dhe shërbimeve; dhënie me qira të tezgave të shitjes; kërkime të sponsorizimeve; agjenci të 

punësimit; dhënie me qira të makinave për shitje; organizime të ekspozitave për qëllime 

tregtare apo reklamuese.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/55 

(220) 19/01/2022 

(731) ALİX AVİEN KOZMETİK SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Gazitepe Mahallesi, Aybar Sokak, No:7,  

Silivri - İstanbul / TURKEY, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe pastrimi, detergjentë të ndryshëm nga ato për përdorim 

në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues rrobash, zbutës pëlhurash 

për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për lavastovilje (makina enësh); 

parfumeri; kozmetikë (përveç kozmetikës medicinale); aroma; deodorantë për përdorim 

personal dhe për kafshë; sapunë (përveç sapunit medicinal); preparate për kujdesin e 

dhëmbëve, dentifricë, lustrues për proteza, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, shpëlarës 

të gojës, jo për qëllime mjekësore; preparate abrazive; pëlhurë zmerile; letër zmerile; gur 

shtufi; pasta abrazive; preparate lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustrues dhe 

kremra për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, dyll për lustrim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/56 

(220) 19/01/2022 

(731) S.C. Johnson & Son Inc. 

1525 Howe Street Racine, WI 53403-2236 , 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  PERQAFO NDJESINE 

 

 
     

 

(511) 3  Parfume per dhoma, ose të atmosferes, vajra esencial per atmosfere preparate 

aromatizuese te ajrit, preparate parfumi te ajrit petale aromatizuese temjan  

4  Qirinj, qirinj me parfum  

5  Preparate pastruese te ajrit preparate per santizimin e ajrit preparate per neutralizimin e 

kundermimeve deodorant per perdorim peronal deodorizues per dhoma apo atmosfere 

deodorizues per qilima deodorizues per tekstile  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/57 

(220) 19/01/2022 

(731) VOLTECHZ SH.P.K. 

LLAPNASELLË, Magjistrala Prishtinë - 

Ferizaj, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  VOLTECHZ 

 

 
     

 

(511) 6  Metale te zakonshme dhe aliazhet e tyre materialet e ndertimit prej metali ndertime 

te transportueshem prej metalit materiale prej metali per trase hekururdhore kabell joelektik 

dhe tela prej metali te zakonshem hekurishte copera te vogla metali tuba prej metali te 

madhesive te ndryshme kasaforta mallra prej metali te zakonshem te paperfshira ne klasa te 

tjera minerale.  

7  Makineri dhe mjete makinerie pjese motorike pervec mjeteve te transportit toksor) vegla 

bujqesore qe nuk vihen ne pune me dore, inkubatore per prodhim vezesh.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 
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mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/58 

(220) 20/01/2022 

(731) Blue Dot Consulting L.L.C.  

Prishtina FRYN, FL. 5 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Blue Dot Consulting 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës.  

36  Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime të sigurimit; punët/çështjet në 

lidhje me pasuritë e paluajtshme.  

37  Shërbime të ndërtimtarisë; shërbime të instalimit dhe riparimit; nxjerrja e xeheve nga 

minierat, shpime për nxjerrje nafte dhe gazi.    

38  Shërbime të telekomunikacionit.   

39  Transporti; paketimi dhe ruajtja e mallrave; organizimi i udhëtimeve.  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbetjeve dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe trajtimi 

i ujit; shërbime printimi/shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve.  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimeve; aktivitete argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; shërbime të 

analizave industriale, shërbime të kërkimit industrial dhe shërbime të dizajnit industrial; 

shërbime të kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit/autentifikimit; projektimi/dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; strehim/akomodim i përkohshëm  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; përkujdesje higjienike dhe bukurie për 

njerëz ose kafshë; shërbime të bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë.  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

të individëve; shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar 

nevojat e individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/59 

(220) 20/01/2022 

(731) Blue Dot Consulting L.L.C.  

Prishtina FRYN, FL. 5 10000 Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

 
 

(540)  Blue Dot 
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(511) 35  Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës.   

36  Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime të sigurimit; punët/çështjet në 

lidhje me pasuritë e paluajtshme.  

37  Shërbime të ndërtimtarisë; shërbime të instalimit dhe riparimit; nxjerrja e xeheve nga 

minierat, shpime për nxjerrje nafte dhe gazi.    

38   Shërbime të telekomunikacionit.   

39  Transporti; paketimi dhe ruajtja e mallrave; organizimi i udhëtimeve.  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbetjeve dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe trajtimi 

i ujit; shërbime printimi/shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve.  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimeve; aktivitete argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; shërbime të 

analizave industriale, shërbime të kërkimit industrial dhe shërbime të dizajnit industrial; 

shërbime të kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit/autentifikimit; projektimi/dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; strehim/akomodim i përkohshëm.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; përkujdesje higjienike dhe bukurie për 

njerëz ose kafshë; shërbime të bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë.  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

të individëve; shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar 

nevojat e individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/60 

(220) 20/01/2022 

(731) Blue Dot Consulting L.L.C.  

Prishtina FRYN, FL. 5 10000 Prishtinë, KS 

(591)    Ngjyra e kaltër e çeltë (#ABD3ED), 

ngjyra e kaltër e mbylltë (#0B3E5F), ngjyrë 

bezhë (#F7F6EF) dhe ngjyra e bardhë 

(#FFFFF) 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës.  

36  Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime të sigurimit; punët/çështjet në 

lidhje me pasuritë e paluajtshme.  

37  Shërbime të ndërtimtarisë; shërbime të instalimit dhe riparimit; nxjerrja e xeheve nga 

minierat, shpime për nxjerrje nafte dhe gazi.    

38  Shërbime të telekomunikacionit.   

39   Transporti; paketimi dhe ruajtja e mallrave; organizimi i udhëtimeve.  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbetjeve dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe trajtimi 

i ujit; shërbime printimi/shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve.  
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41  Edukimi; ofrimi i trajnimeve; aktivitete argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; shërbime të 

analizave industriale, shërbime të kërkimit industrial dhe shërbime të dizajnit industrial; 

shërbime të kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit/autentifikimit; projektimi/dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; strehim/akomodim i përkohshëm.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; përkujdesje higjienike dhe bukurie për 

njerëz ose kafshë; shërbime të bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë.  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

të individëve; shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar 

nevojat e individëve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/61 

(220) 20/01/2022 

(731) Blue Dot Consulting L.L.C.  

Prishtina FRYN, FL. 5 10000 Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e kaltër e çeltë (#ABD3ED), 

ngjyra e kaltër e mbylltë (#0B3E5F), ngjyrë 

bezhë (#F7F6EF) dhe ngjyra e bardhë 

(#FFFFF) 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës. 

36  Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime të sigurimit; punët/çështjet në 

lidhje me pasuritë e paluajtshme.  

37  Shërbime të ndërtimtarisë; shërbime të instalimit dhe riparimit; nxjerrja e xeheve nga 

minierat, shpime për nxjerrje nafte dhe gazi.    

38   Shërbime të telekomunikacionit.   

39  Transporti; paketimi dhe ruajtja e mallrave; organizimi i udhëtimeve. 

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbetjeve dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe trajtimi 

i ujit; shërbime printimi/shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve.  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimeve; aktivitete argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; shërbime të 

analizave industriale, shërbime të kërkimit industrial dhe shërbime të dizajnit industrial; 

shërbime të kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit/autentifikimit; projektimi/dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; strehim/akomodim i përkohshëm.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; përkujdesje higjienike dhe bukurie për 

njerëz ose kafshë; shërbime të bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë.  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

të individëve; shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar 

nevojat e individëve.  
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(210) KS/M/ 2022/62 

(220) 20/01/2022 

(731) Blue dot consulting L.L.C 

Prishtina, FRYN, FL 5 10000 Prishtinë, KS 

(591) ngjyre e kalter e celtë, e kalter e 

mbyllet , bezhe, e bardhe  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim, organizim dhe administrim biznesi; funksionet e zyrës.  

36  Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime të sigurimit; punët/çështjet në 

lidhje me pasuritë e paluajtshme.  

37  Shërbime të ndërtimtarisë; shërbime të instalimit dhe riparimit; nxjerrja e xeheve nga 

minierat, shpime për nxjerrje nafte dhe gazi.    

38   Shërbime të telekomunikacionit.   

39   Transporti; paketimi dhe ruajtja e mallrave; organizimi i udhëtimeve.  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbetjeve dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe trajtimi 

i ujit; shërbime printimi/shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimeve; aktivitete argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; shërbime të 

analizave industriale, shërbime të kërkimit industrial dhe shërbime të dizajnit industrial; 

shërbime të kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit/autentifikimit; projektimi/dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; strehim/akomodim i përkohshëm.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; përkujdesje higjienike dhe bukurie për 

njerëz ose kafshë; shërbime të bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

të individëve; shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar 

nevojat e individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/63 

(220) 20/01/2022 

(731) Unilever IP Holdings B.V 

Weena 455, Rotterdam 3013 AL,, NL 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VIENNETTA 

 

 
     

 

(511) 30  Akullore, akullore uji, embelsira te ngrira  
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(210) KS/M/ 2022/64 

(220) 20/01/2022 

(731) Unilever IP Holding B.V. 

Weena 455, Rotterdam 3013 AL, NL 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TWISTER 

 

 
     

 

(511) 30  Akullore, Akullore uji, embelsira te ngrira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/65 

(220) 20/01/2022 

(731) Unilever IP Holding B.V 

Weena 455, Rotterdam 3013 AL, NL 

 
 

(540)  EVGA 

 

 
     

 

(511) 30  Akullore, akullore te ujit, embelsira te ngrira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/66 

(220) 20/01/2022 

(731) Broadfar (Shanghai) Management 

Consulting Co., LTD.  

ROOM JT2453, BUILDING 6, NO. 1288, 

YECHENG ROAD, JIADING DISTRICT, 

SHANGHAI P.R. CHINA, CN 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  bateri për cigare elektronike; bateri për pajisje elektronike për përdorimin e 

nxehtësisë së duhanit, karikues për pajisje elektronike për përdorimin e nxehtësisë së 

duhanit; karikues usb për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues 

elektronik për cigare; karikues makinash për pajisjet e përdorura për ngrohjen e duhanit; 

paketa baterish për cigare elektronike  

11  paisje për duhanin dhe produktet e duhanit; paisje elektrike për duhanin dhe produktet e 

duhanit.  

34  avullues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirjen e 

duhanit; duhan, nëse është apo jo i përpunuar; Produktet e duhanit, duke përfshirë puro, 

puro, cigare te vogla (duhan i mbështjellë me gjethe duhani të pafiltruar), mbështjellës 

cigaresh, duhan për pipë, duhan për përtypje, thithes, duhan kretak (cigare të përziera); snus 

(produkt duhani për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e duhanit (jo për përdorim në 
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mjekësi); artikuj për duhan, duke përfshirë letrën e cigareve dhe bishtat e cigareve, filtrat e 

cigareve, kutitë e duhanit, kutitë e cigareve dhe bishtat e cigareve, llullat, bishtat e cigareve, 

çakmakët; shkrepeset; shkopinjtë e duhanit, produktet e duhanit për qëllime ngrohjeje, 

pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigareve ose duhanit me qëllim të 

çlirimit të aerosolit që përmban nikotinë për inhalim; solucione të lëngëta të nikotinës për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike për pirjen e duhanit; cigare elektronike; 

cigaret elektronike si zëvendësim për cigaret tradicionale; pajisje elektronike për inhalimin 

e nikotinës me përmbajtje te aerosolit; avullues për duhanpirës për përdorim oral, produkte 

të duhanit dhe zëvendësues të duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; pjesë dhe 

pajisje për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e zjarrit 

dhe puro të ndezura si dhe bishta cigaresh të ndezura; kuti elektronike për mbushjen e 

cigareve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/67 

(220) 20/01/2022 

(300) 2021-874  10/12/2021  LI 

(731) Realityo Systems LLC 

1209 Orange Street Wilmington, Delaware 

19801, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund te vishet; pajisje 

elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet 

dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave 

tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); softuer kompjuterik; përmbajtje e para-incizuar 

dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike 

kompjuterike; pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen; pajisje 

elektronike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi dhe video pllejerë si dhe incizues; 

monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të 

mënçura, televizione, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; syze të mençura; syze 3D; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për 

maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; ekranë për kompjuterë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; pajisje kontrollimi nga distanca për 

kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të 

vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve mobile elektronike, 

pajisjeve elektronike që mund te vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 
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teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit;  

42  “Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike, softuare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës harduer dhe softuer kompjuterike; 

programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; magazinimin 

elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; ofrimin online tw softuerit-jo të 

shkarkueshëm; Ofrimin online tw informatave pwr harduer ose softuerwt kompjuterikw; 

mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e pajisjeve kompjuterike, softueirt, pjeswve 

periferike dhe aplikacioneve; shwrbimet e mbwshtetjws teknike, diagnostifikimin dhe 

zgjidhjen e problemeve tw harduerwve kompjuterik dhe problemeve me softuerwt, dhe 

shwrbimet e dhwnjes sw ndihmws (desk services).”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/68 

(220) 21/01/2022 

(731) Holcim AG Grafenauweg 10, 6300 

Zug, Switzerland, CH 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Veshje izoluese ndaj motit (ngjyra); preparate për veshje që kanë veti kundër ujit 

(ngjyra); ngjyrë shtëpie; ngjyra anti-korrozive.  

17  : Materiale izoluese me shkumë për përdorim në ndërtim dhe ndërtimtari; materiale 

izoluese; materiale izoluese për ndërtim; shkumë izoluese për përdorim në ndërtim dhe 

ndërtimtari; substanca për izolimin e ndërtesave nga lagështia; materiale izoluese të bëra 

nga shkumë poliuretani; shirita izolues; shirita ngjitës.  

19  Materiale ndërtimi (jo metalike); beton; beton i gatshëm për përdorim; çimento; 

përzierje çimentoje; llaç; skorje (material ndërtimi nga silicë dhe gelqerja); gips (material 

ndërtimi); agregat (material i kombinuar për ndërtim); asfalt, katran dhe bitumen.  

37  Ndërtimi dhe rinovimi i ndërtesave dhe strukturave të tjera; shërbimet e ndërtimit dhe 

mirëmbajtjes në lidhje me ndertimatrinë 
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(210) KS/M/ 2022/69 

(220) 21/01/2022 

(731) Alydia Health, Inc. 

3475 Edison Way, Suite J, Menlo Park, 

California 94025, US 

(740)  Abedin Mehmeti (005) - 

Z.J."EAMA"  Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  JADA 

 

 
     

 

(511) 10  Aparatet dhe instrumentet mjekësore për trajtimin e hemorragjisë; pajisje 

mjekësore për përdorim në trajtimin e hemorragjisë pas lindjes; pajisjet mjekësore, 

përkatësisht tamponada që përdoret në trajtimin e hemorragjisë pas lindjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/70 

(220) 21/01/2022 

(731) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM 

ŞİRKETİ Uluabat Köyü, 16700 Karacabey, 

Bursa Turkey, TR 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  YOVITA 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë, kafshë gjahu, ekstrakte mishi, lëng mishi, butak jo të 

gjallë, përkatësisht karkaleca, karavidhe, molusqe, të përpunuara, mish, mish i ngrirë, mish 

i tharë, mish i skuqur, pelte mishi, lëngje mishi; bishtaja për ushqim, përkatësisht, të 

konservuara ose fasule të përpunuara, qiqra, thjerrëza, fasule soje; supa të çastit(te shpejta) 

ose të gatuara paraprakisht, supë; ullinj të përpunuar, ullinj, pasta, turshi; qumësht dhe 

produkte qumështi, përkatësisht qumësht, djathë, kos, pije me bazë jogurti "ayran", krem, 

qumësht pluhur, pije me bazë qumështi që përmbajnë fruta; vajra dhe yndyrna ushqimore, 

gjalpë, margarinë; fruta dhe perime  të thata, të konservuara, te gatshme, të ngrira ose të 

përpunuara; pasta domatesh; qiqra të përpunuara dhe të pjekura, arra, kikirikë, arra indiane 

dhe fruta tjera arrorre, fëstëk; gjalpë kikiriku, paste lajthie, tahini (pastë nga farat e 

susamit); reçel, marmelata, fruta, pelte; vezë, vezë pluhur; poleni i bletëve të përpunuara 

për qëllime ushqimore, proteina për përdorim si aditivë ushqimorë; patate të skuqura.  

30  Kafe, kakao, kafe artificiale, preparate bimore për përdorim si zëvendësues të kafesë, 

pije me bazë kakao, pije me bazë kafeje; tapiokë, sago; petë-brumëra, makarona, ravioli; 

produkte buke, përkatësisht produkte të ëmbëla furre-bukëpjekësish,produkte; pjekurina, 

produkte me bazë mielli, përkatësisht patatina, makarona; produkte brumi, përkatësisht, 

brumë për pica, brumë keku, brumë buke; tartë, ëmbëlsira, bukë, pica, sanduiçe, pudinga, 

përzierje për ëmbëlsira të gatshme; mjaltë, pelte mbretërore për ushqim njeriu ( është një 

sekrecion i bletës së mjaltit që përdoret në të ushqyerit e larvave dhe mbretëreshave të 

rritura(royal jelly), konsumi i, propolisit për konsum njerëzor; ketchup-salcë domatesh, 

majonezë, mustardë, aromatizues, salca, sallatë, salcë, erëza konkretisht, piper, xhenxhefil, 

kanellë pluhur, keri pluhur; maja, pluhur pjekjeje; miell për ushqim, bollgur, niseshte; 
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sheqer i grimcuar, sheqer në kub, sheqer pluhur; çajra, çajra akulli; çokollatë për ëmbëlsira, 

ëmbëlsira për dekorimin e pemëve të Krishtlindjeve biskota, vafle, grimësita, çokollata, 

karamele; çamçakëz jo për qëllime mjekësore; akull, akullore, akull frutash ushqimor, 

sherbet; kripë; drithërat dhe produktet e drithërave; grimësira te punuara nga drithërat, 

përkatësisht, misri i thekur, bollgur; shurup melase për ushqim.  

32  Birra;preparate për përdorim në prodhimin e birrës, përkatësisht, mulli i birrës- është 

lëngu i nxjerrë nga procesi i puresë gjatë zierjes së birrës ose uiskit (beer wort), ekstraktet e 

hops;ujë mineral, ujë burimi, ujë tavoline, ujë me gaz, ujë tonik;pije frutash dhe lëngje 

frutash, përkatësisht, lëng molle, lëng rrushi;lëngjet e perimeve, përkatësisht, lëngu i 

rrepës(rrepa e kuqe), lëngu i domates;koncentrat i shurupeve ose pluhura të përdorura në 

përgatitjen e pijeve të frutave;pije joalkoolike, pije freskuese të gazuara, pije të gazuara, 

pije tradicionale turke e punuar lehtësisht nga meli i fermentuar "boza", pije e nxehtë 

tradicionale turke e punuar nga zhardhokët te bluar imët të orkideve, qumështit dhe sheqerit 

“salep”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/71 

(220) 21/01/2022 

(731) Unilever IP Holdings B.V. 

Weena 455, Rotterdam 3013 AL, 

Netherlands, ZB 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Akullore, akullore uji, ëmbëlsira të ngrira. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/72 

(220) 21/01/2022 

(731) Tumi Inc 499 Thornall Street 10th 

floor Edison , New Jersey 08837, US 

(591) e bardhe e zeze 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Canta mbajtese per te gjitha qellimet canta qe terhiqen. canta udhetimi, kufera, 

valixhe, canta shpine canta dore, kuti mbajtese, kuletat canta tualeti qe shiten te zbrazeta 

doreza valixhesh rripa per bagazhe, mbulesa mbrojtese per kufera canta komoditeti qe 

shiten te zbrazeta, etiketa te bagazheve kuti per celesa paisje te kufereve perkatesisht kube 

per paketim rripa te kraheve cadra  
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(210) KS/M/ 2022/73 

(220) 21/01/2022 

(731) Tumi Inc. 499 Thornall Street 10th 

Floor Edison New Jersey 08837 USA, US 

(591) E BARDHE E ZEZE 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  TUMI 

 

 
     

 

(511) 18  Canta mbajtese per te gjitha qellimet canta qe terhiqen. canta udhetimi, kufera, 

valixhe, canta shpine canta dore, kuti mbajtese, kuletat canta tualeti qe shiten te zbrazeta 

doreza valixhesh rripa per bagazhe, mbulesa mbrojtese per kufera canta komoditeti qe 

shiten te zbrazeta, etiketa te bagazheve kuti per celesa paisje te kufereve perkatesisht kube 

per paketim rripa te kraheve cadra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/74 

(220) 21/01/2022 

(731) Pfizer Inc 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  RUXIENCE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare per qellime mjeksore; 

ushqim dietik dhe substanca te pershtatura per perdorim mjekesor ose veterinar, ushqim per 

foshnjat ; shtesa dietitike per njerezit dhe kafshet ; suva materiale per lidhje material per 

sherimin e dhembeve dyll dentar, dezinfektues preparate per asgjesimin e paraziteve 

fungicite herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/75 

(220) 21/01/2022 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  RUXMEOR 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare per qellime mjeksore; 

ushqim dietik dhe substanca te pershtatura per perdorim mjekesor ose veterinar, ushqim per 

foshnjat ; shtesa dietitike per njerezit dhe kafshet ; suva materiale per lidhje material per 

sherimin e dhembeve dyll dentar, dezinfektues preparate per asgjesimin e paraziteve 

fungicite herbicide.  
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(210) KS/M/ 2022/76 

(220) 21/01/2022 

(731) Behar Ismaili B.I Ordinanca 

Stomatologjike “ Iliria Dent” 

Josip Rela, Prishtine, KS 

(591) e kaltert, e bardhe dhe e arit 

 
 

(540)  ILIRIA DENT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare per qellime mjekesore; 

lende dietike te pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshjat; allçi, materiale per 

fashatim, materiale per mbushjen e dhembeve, parafine dentare; dezinfektante; preparate 

per shkaterrime të paraziteve; fungicide, herbicideve  

10  Aparate dhe instrumenta kirurgjike, mjekesore, dentare dhe veterinare, gjymtyre, sy dhe 

dhembe artificiale; artikuj ortopedike; materiale qepjeje  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/77 

(220) 21/01/2022 

(731) Behar Ismaili B.I Ordinanca 

Stomatologjike “ Iliria Dent” 

Josip Rela, Prishtine, KS 

(591) e kaltert, e bardhe dhe e arit 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare per qellime mjekesore; 

lende dietike te pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshjat; allçi, materiale per 

fashatim, materiale per mbushjen e dhembeve, parafine dentare; dezinfektante; preparate 

per shkaterrime të paraziteve; fungicide, herbicideve  

10  Aparate dhe instrumenta kirurgjike, mjekesore, dentare dhe veterinare, gjymtyre, sy dhe 

dhembe artificiale; artikuj ortopedike; materiale qepjeje  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore. 
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(210) KS/M/ 2022/78 

(220) 21/01/2022 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71000 Sarajevo, BA 

(591) E portokalltë, e bardhë, e kuqe dhe e 

kaltër 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" 

Rruga Ali Pashë Tepelena Ivy Residence 

Nr.12 10000, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/79 

(220) 21/01/2022 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" 

Rruga Ali Pashë Tepelena Ivy Residence 

Nr.12 10000, Prishtine 
 

(540)  ROTIN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/80 

(220) 21/01/2022 

(731) Greenchild LLC Muharrem Meha 

Ferizaj 7000 Kosove, KS 

(591) E gjelbert 

(740)  Greenchild LLC Muharrem Meha 

Ferizaj 7000 Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Perfshin sherbimet qe lidhen me fushat e bujqesise agrikultures hortikultures 

pylltarise mbjellja e pemeve per qellime te kompensimit te karbonit  
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(210) KS/M/ 2022/82 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591) E gjelbër, e zezë, e bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 
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ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/83 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS  

(591) E gjelbër/verdhë, pjepri, e zezë, e 

bardhë  

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë 

cigare me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes 

ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim 

të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme 

për përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 
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menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/84 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591)   E kuqe/e vjollcë, e zezë, e bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 
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yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/85 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591) E kaltër e mbyllur/ boronice, e zezë, e 

bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 
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të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/86 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. 

Lidhja e Lezhës, Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e kaltër, hiri e qelt, 

hiri e mbylltë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë 

cigare me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes 

ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim 

të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme 

për përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 
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kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/87 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë, pink, e kaltër e qelt, 

e kaltër e mbyllt, ari 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 
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përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/88 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë, pink, e kaltër e qelt, 

hiri 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 
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përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/89 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Lidhja e Lezhës, 

Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e kaltër e mbylltë, e 

kaltër e qelt, hiri, e gjelbër 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë 

cigare me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes 

ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim 
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të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme 

për përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/90 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e kaltër e mbylltë, e 

kaltër e qelt, hiri, e verdhë e mbylltë 

(540)   
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(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 
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mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/91 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e kaftë, e kaftë e 

mbylltë, e verdhë, hiri 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë 

cigare me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes 

ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim 

të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme 

për përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  
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43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/92 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591)  E gjelbër e verdhë, e zezë, e bardhë  

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 
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përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/93 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591)   E kuqe/ dredhëz, e zezë, e bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë 

cigare me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes 

ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim 

të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme 

për përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 
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apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/94 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591)   Vjollce e qeltë, e zezë, e bardhë,  

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim. 

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 
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të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/95 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591)   E kaltër/gjelbër e qeltë, e zezë, e 

bardhë,  

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 
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tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/96 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e kuqe, e gjelbër e 

qeltë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 
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apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/97 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k.  

Rr. Lidhja e Lezhës, nr.35, Prishtinë, KS 

(591)   E kuqe/e vjollcë, e zezë, e bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 
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gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/98 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, e zezë, e bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë 

cigare me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes 

ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim 

të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme 

për përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  
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(210) KS/M/ 2022/99 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591)  E verdhë/ananasi, e zezë, e bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë 

cigare me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes 

ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim 

të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme 

për përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për duhan dhe produktet e duhanit, reklamim, 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave. Tregtia me pakicë e mishit 

dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara, Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, 

tezga ose tregje, tregtia me shumicë e produkteve të duhanit, shërbimet e importit dhe 

eksportit dhe shitja me shumice e pakicë, reklamimi, menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim, funksionet e zyrës. bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie 

mallrash, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime 

të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, 

përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 
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dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/100 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k.  

Rr. Lidhja e Lezhës, nr.35, Prishtinë, KS 

(591)  E portokalltë/pjeshkë, e zezë, e 

bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 
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paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/101 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591) E verdhë/e portokalltë, e zezë, e 

bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 
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perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/102 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591)  Vjollce, rrushi, e zezë, e bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 

Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 
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ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/103 

(220) 24/01/2022 

(731) Trokadero sh.p.k. Rr. Lidhja e Lezhës, 

nr.35, Prishtinë, KS 

(591)  E kaltër e mbylltë/ boronice, e zezë, e 

bardhë 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat 

Hodaj&Partners Rruga “Fehmi Agani” 

nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi dhe produktet e mishit, mish i freskët gjedhi, mishra (në përgjithësi pa 

dallim), mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; gjëra 

ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/ose të ngrira 

me bazë të mishit, peshkut, mishrave të konzervuar, peshk, fruta te detit dhe butak, 

produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e tyre, fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime 

(duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret), vezë zogu dhe produkte nga vezët, vaj dhe 

yndyrë, supa, grimësira nga mishi, grimësira nga frutat e arrive, grimësira me bazë 

perimesh, grimësira me bazë bishtajore, grimësira me bazë patateje, shpezë jo të 

gjalla,shtazë gjahu, ekstrakte te mishit, fruta te konservuara, fruta te ngrira, fruta te thara, 

fruta te ziera, perime te konservuara, perime te ngrira, perime te thara, perime te ziera, 

xhelatinë, pekmeze, fruta, te ziera, vezë, ekstrake nga alget per ushqim.  

34  Duhani, kultivimi i duhanit, prodhimi i produkteve të duhanit, cigare (përfshirë cigare 

me skaje të prera), cigare elektronike, produktet e duhanit për qëllime të mbajtjes ngrohtë; 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit 

të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion, solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike, puro, cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe 

përtypje, produkte për duhanpirës, në veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve 

apo kutijeve të cigareve, paketa cigaresh, kuti cigaresh, kuti duhani, qese duhani, çibuk per 

duhan, cigarilo, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e duhanit (në qese, kuti dhe 

paketa), filtra, filtra cigaresh, letër cigaresh, letra si dhe çdo pajisje tjetër që shërben për 

prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, çakmak shkrepëse, duhan të 

përpunuar dhe të papërpunuar, produkte duhani,  çakmakë, llulla, burnot, duhan që 

përtypet, kuti cigaresh dhe/ose purosh, pipa për mbajtjen e cigareve, artikuj duhanpirësish, 
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Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për pirjen e 

duhanit, solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike, pajisje 

elektronike duhanpirëse, cigare elektronike, cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve 

tradicionale.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm, hotelet dhe 

akomodimi i ngjashëm, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime bar, 

kafeterive, restoraneve, picerive, dhe dyqanet e akulloreve, shërbime restorantesh te 

ushqimit të shpejtë, shërbime të shitjes me pakicë të restoranteve në një banak ose në një 

dritare, me një tryezë sherbime në vend ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi, 

shërbime snack-bar, shërbime për mikpritjen, përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve 

dhe akomodimit si në objektet sportive brenda dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese 

në fushat e sportit, shërbime akomodimi të përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, 

ushqimit ose pijeve, objektet sportive brenda dhe jashtë vendit, shërbime të nxjerrjes ne 

vizita në supermarkete, dyqane dhe stacione shërbimesh, sherbime hotelerie, shërbime 

mikëpritjeje, sherbime strehimi dhe shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të 

përkohshme, marrja me qera e dhomave të takimeve, gjegjësisht VIP salloneve dhe 

shtëpizave pushimore në stadium dhe jashtë stadiumit, sherbime te shitjes me pakicë në 

dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/104 

(220) 24/01/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  BOLDENO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; farmaceutikë; analgjezik; antibiotikë; barna për qëllime 

mjekësore; barna për qëllime njerëzore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; ushqime dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; suplemente ushqimore; 

shtesa ushqimore minerale; preparate vitaminash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/106 

(220) 24/01/2022 

(731) TOYOTA MOTOR EUROPE, en 

abrégé TME Avenue du Bourget 60 

1140 Bruxelles, BE 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  T-Mate 

 

 
     

 

(511) 9  Sisteme të integruara elektronike të sigurisë për automjetet tokësore; sistemet e 
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asistencës së ngasësit për automjete motorike; sisteme elektronike te tabelave në automjete 

tokësore për ofrimin e asistencës në drejtimin e automjeteve; sisteme të kontrollit  për 

automjetet e lundrimit; sisteme elektronike te tabelave në automjetet tokësore për ofrimin e 

asistencës në parkim; pajisje të automatizuara për kontrollin e parkingut; sisteme 

kompjuterike për kontrollin e automatizuar të automjeteve; sisteme navigimi multimedial 

për automjete; pajisje sigurie, sigurimi, mbrojtjes dhe sinjalizimi; sensorë; softuer 

kompjuterik për operim në automjete; softuerët e inteligjencës artificiale për automjete; 

softuer kompjuterik te regjistrimit për drejtimin e sigurt të automjeteve; kamerat e pultit; 

ekran monitorues për sigurimin e një pamje të gjithanshme te automjetit; aparate dhe 

instrumente monitorimi; aparate për monitorimin e sigurisë [elektrike]; ekrane ballore 

(head-up displays) për automjete; sisteme e integruara elektronike të alarmeve të rrezikut 

për automobila.  

12  Sisteme sigurie për automjete [përveç bravave]; automobila dhe pjesë strukturore për 

to; pjesë të zbukurimit të brendshëm të automobilave; airbag për automjete.  

37  Instalimi i pajisjeve të sigurisë së automjeteve; servisimi i automjeteve; mirëmbajtjen 

dhe riparimin e automjeteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/107 

(220) 25/01/2022 

(731) Zhitia Turist SH.P.K. 

Llugë PN, Podujevë, Republika e Kosoves, 

KS 

(740)  Gazmend Zhitija Llugë PN, 

Podujevë, Republika e Kosoves 
 

(540)  Zhitia Turist 

 

 
     

 

(511) 2  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.  

39  Transporti I personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuesve të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhetimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarve; shitja dhe dhënie me qira e aeroplanëve automjeteve dhe autobusëve; 

shpërndarja e pakove postare; paketim dhe deponim I mallrave; informata mbi trafikun  

41  Arsimim; organizim I konferencave si dhe seminareve, puntorive; ofrim I shërbimeve 

rekreative; aktivitete sportive dhe kulturore. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/108 

(220) 25/01/2022 

(731) Panasonic Corporation 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA 

571-8501, Japan, JP 

(740)  Abedin Mehmeti (004)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   
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(511) 7  Makina, vegla makinerish, vegla qe operojnë me forcë; motorët dhe motorët me 

djegie te brendshme, me përjashtim për automjete tokësore; pjesë bashkimi makinerish dhe 

komponente transmisioni, me përjashtim për automjeteve tokësore; mjete bujqësore, të 

ndryshme nga veglat e dorës që përdoren me dorë; inkubatorë për vezë; makinat automatike 

shitëse; Makina saldimi; Robotët industrialë; Aparate saldimi, që operojnë me gaz; Aparate 

saldimi, elektrike; Makina për montimin e çipit; Aparatet dhe makineritë e prodhimit të 

gjysmëpërçuesve; Makina dhe aparate saldimi me hark elektrik; Makina prerëse; Makina 

dhe aparate për prerjen e metalit; Makinat dhe aparatet për vendosjen e komponentëve 

elektronikë; Makinat dhe aparatet për futjen e komponentëve elektronikë; Ushqyes 

(furnizues) për makineri; Makinat dhe aparatet për ushqimin e komponentëve elektronikë; 

Makinat e lidhjes; Makinat e montimit; Makinat dhe aparatet e përpunimit me lazer; 

Makinat e gdhendjes; Instalimet e kondensimit; Veglat elektrike të energjisë Çokë (koka 

kapëse) për turjelë me energji; Makina bluarëse; Sharrat [makinat]; Tehe për veglat  

me energji elektrike; Këmbyesit e nxehtësisë [pjesë makinerish]; Makinat e nxjerrjes; 

Makinat shpërndarëse; Makina printimi; Printera 3D; Motorë elektrikë [përveç për 

automjete tokësore]; Motorë lëvizës të ndryshëm nga ata për automjetet tokësore; 

Gjeneratorë të energjisë elektrike; Gjeneratorë të energjisë elektrike me energji nga era; 

Gjeneratorë AC [alternatorë]; Aparate për gjenerimin e energjisë solare; Fryrëse 

centrifugale; Fryrësit e rrjedhës boshtore; Ingranazhet e reduktimit [përveç për automjete 

tokësore]; Makinat ngritëse; Ashensorët [liftat]; Hapëse elektrike e dyerve; Aparatet e 

dyerve automatike [elektrike]; Pajisje për tërheqjen e perdeve, me operim elektrik; Makina 

larëse elektrike; Makina larëse [lavanderi]; Makina larëse për enë; Çikrik [pjesë 

makinerish]; Kompresorë [makina]; Pompa për makina; Pompat elektrike; Makinat e 

përzierjes; Makina prerëse (grirëse); Makinat për përzierjen e ushqimit; Makina prerëse 

ushqimore; Makinat e prerjes së ushqimit; Aparat për përdorim në përpunimin e ushqimit; 

Përzierëse dore elektrike për qëllime shtëpiake; Përpunues ushqimor elektrik për përdorim 

shtëpiak; Mullinj elektrike për kafe; Blendera elektrike për qëllime shtëpiake; Shtrydhëse 

elektrike për të bërë lëngje për qëllime shtëpiake; Makina elektrike për copëtim të mishit 

për qëllime shtëpiake; Makina për lustrim të orizit; Thërrmues elektrik të akullit; 

Depozituesit (mbajtësit) e plehrave; Makina dhe aparate pastrimi, elektrike; Fshesa me 

rrymë elektrike; Lustrues elektrike të dyshemesë; Makinat fryrëse Makinat e thithjes së 

ajrit; Filtra pluhuri dhe qese për fshesat me rrymë elektrike; Makina elektrike për 

grumbullimin e pluhurit; Aparate për ajrosjen e ujit; Makinat për paketim; Filtra për motorë  

dhe motorë me djegie te brendshme; Filtra gazi për motorë; Makinat shitëse; Shpërndarëse 

pijesh për makinat shitëse; Makina bujqësore; Dhomat e rritjes së bimëve dhe inkubatorët 

për qëllime bujqësore; Makinat e kompostimit; Aparatet e furnizimit me kimikate për 

përdorim në linjat e prodhimit; Aparate për trajtimin e gazrave të shkarkimit; Makinat për 

shkumëzimin e uretanit; Makina për lyerje dhe veshje; Aparatet për asgjësimin dhe 

rikuperimin e produkteve të mbeturinave dhe mbetjeve; Pjesë dhe pajisje për të gjitha 

mallrat e lartpërmendura.  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, audiovizuale, 

peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, inspektuese, për shpëtim të jetës dhe 

mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve 

ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media 
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boshe dixhitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje; mekanizma për aparate që operojnë 

me monedhë; arka, aparate llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; 

kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe 

notarë, doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje për not nënujor; aparate për shuarjen e 

zjarrit; Kamerat; Kuti (çantë) kamerash; Kamera dixhitale të fotografimit; Korniza për 

fotografi dixhitale; Bateritë; Qelizat e thata; Bateritë e rikarikueshme; Akumulatorë 

elektrikë; Bateri elektrike per automjete; Bateri elektrike për automjete elektrike; Bateri për 

telefona mobil; Karikues (mbushës)  baterish; Bateri e nikel kadmiumit; Bateritë hidride 

nikel-metal; Baterit e litiumit; Bateritë me jone litiumi; Qelizat e karburantit; Bateritë 

solare; Konvertorët elektrikë; Panele solare për prodhimin e  energjisë elektrike; Karikues 

baterish per automjete elektrike; Pajisjet dhe instrumentet e instalimeve elektrike; 

Ndërprerësit e sensorëve; Lidhëse elektrike; Ndërprerës (sviç) elektrikë Priza elektrike; 

Ndërprerësit dimër; Ndërprerësit e kohës; Ndërprerësit magnetikë; Ndërprerësit  (dimerët) e 

dritës; Tabelat e ndërprerësve; Kutitë e ndërprerësve elektrikë; Kabllot elektrike;  Përçuesit 

e energjisë elektrike; Kanalet e energjisë elektrike; Rafte kabllosh elektrike; Çakëlla 

(ballaste) ndriçimi; Ndërprerësit e qarkut; Ndërprerësit elektromagnetikë; Mbrojtësit e 

qarkut  elektrik; Mbrojtësit e rrymës termike; Kutitë e shpërndarjes së energjisë; Priza 

elektrike; Shiritat e energjisë; Konvertuesit e rrymës; Mbulesa të prizave elektrike; Pllakat e 

prizës elektrike; Antenat; Antena ajrore; Tabelat e shpërndarjes [energjia elektrike]; Njësitë 

e monitorimit të energjisë elektrike; Panelet e kontrollit [energjia elektrike]; Panelet e 

treguesve; Terminalet [energjia elektrike]; Dritat  

treguese; Llambat sinjalizuese; Priza modulare për telefona; Përshtatësit (adaptorë) 

elektrikë; Përshtatësit e energjisë; Terminalet e tokës; Kordë zgjatues të energjisë elektrike; 

Priza modulare për rrjete; Kanalet e instalimeve elektrike; Aparatet dhe instrumentet 

paralajmëruese; Video interfona; Interfona; Alarme për rrjedhje gazi; Aparat paralajmërues 

kundër vjedhjes; Detektorë të thyerjes së xhamit; Detektorë pasivë infra të kuqe; Detektorë 

infra të kuqe; Tringëllimat elektrike të dyerve; Marrësit dhe transmetuesit e radios; 

Sinjalizuesit; Alarmet e  zjarrit; Detektorë zjarri; Alarmet e urgjencës; Dritat 

paralajmëruese elektrike; Dritat e sinjalizimit të urgjencës; Dritat paralajmëruese të 

urgjencës; Brava elektrike; Sistemet e vëzhgimit me video; Pajisjet e kontrollit të aksesit; 

Pajisjet e njohjes së fytyrës për kontrollet e aksesit; Sistemet e kontrollit të aksesit me 

njohjen e irisit; Kamera për sigurinë e njohjes së irisit; Kamerat e vëzhgimit; Shenjat e 

ndriçuara të daljes; Aparatet dhe instrumentet për monitorim në distancë; Aparatet dhe 

instrumentet për komunikim në distancë; Aparatet dhe instrumentet për telekomandim 

(kontrollim nga distanca); Radiot; Regjistrues dhe riprodhues te shiritave audio; Luajtës 

dhe regjistrues dixhital audio; Luajtës video dhe regjistrues dixhital; Luajtës i mediave 

portativ; MP3 player (luajtës); Kuti për media player portativ; Altoparlantët audio; 

Akordues Stereo; Përforcues; Përforcues të fuqisë; Mikrofonat; Luajtësit e regjistrimeve; 

Gramafona luajtës te regjistrimeve; Regjistrues dixhital të zërit; Procesorë dixhital të zërit; 

Kufje të kokës; Kufje të veshëve; Stereo; Komponentët stereo; Miksera audio; Aparate 

audio për pastrimin e Kokës; Kabllot me fibra optike; Kabllot audio dhe video; Sistemet e 

mikrofonit pa tela që përfshijnë mikrofona, transmetues dhe marrës, altoparlantë, 

përforcues dhe sintonizues; Barazues audio; Procesorë elektronik të sinjaleve audio; 

Aparate audio për automobil; Kamera të pamjes se pasme për automjete; Monitorët e 

pamjes së pasme për automjete; Vuferë; Nënvuferë; Ndërruesit  automatikë të disqeve; 

Video aparate; Aparate televizive; Televizone plazma; Panelet e ekranit plazma; Mbajtëse 
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për televizone; Kllapa montimi të përshtatura për televizone; Televizone me ekran me 

kristal të lëngshëm (LCD); Ekrane me kristal të lëngshëm; Panele ekrani me kristal të 

lëngshëm; Monitorët me ekran me kristal të lëngshëm (LCD) pa tela (me valë); Ekranet e 

diodave që emitojnë dritë organike (OLED); Televizorë me dioda drite organikë (OLED); 

Diodat që emitojnë dritë organike (OLED); Televizorne 3D; Televizone të kombinuar me 

luajtës audio dhe video; Video akordues; Projektorë; Projektorë me ekran me kristal të 

lëngshëm (LCD); Lente për projektorë; Regjistrues për video kaseta; Videokamera; Tripodë 

(tekembësh) për kamera; DVD regjistrues;  DVD player; Marrësit e televizionit kabllor; Set 

top box; Harduer dhe softuer kompjuterik për shfaqjen e materialeve edukative; Pllakat e 

ekranit elektronik; Video kamera për transmetim; Harduer dhe softuer kompjuterik për 

përdorim në krijimin e DVD-ve; Ekranet e diodës që emitojnë dritë; Kamerat brenda 

automjetit; Kamerat e monitorimit të rrjetit; Kamera e vëzhgimit me video; Ndërruesit e 

imazhit të drejtpërdrejtë; Publikime elektronike të shkarkueshme;  Video monitorët; 

ndërruesit e videove; Mikserat videove;  Sistemet e kinemasë në shtëpi, të përbërë nga 

vidro luajtës dixhital, audion përforcues dhe audio altoparlantë;  Ndarësit e sinjaleve video; 

Aparate për njohjen e imazhit; Syze tredimensionale; Marrës satelitor; Disqet optike të 

diskut; Regjistrues të diskut optik; Luajtës të disqeve optike; Aparatet e komunikimit; 

Makina faksimili; Telefonat; Telefonat mobil; Telefonat e mençur; Orë të mençura;  

Aksesorë për telefona mobil, konkretisht, paketa baterish, kuti, shiritë varës, karikues, 

mbajtëse, adaptorë të furnizimit me energji elektrike, kufje koke, kufje dhe mikrofona; 

Komplete për telefona mobil për duar të lira; Telefona pa tela; Makina për përgjigjen 

telefonike; Shkëmbimet e degëve private; Aparatet e Sistemit të Pozicionimit Global 

[GPS]; Transmetuesit; Aparatet e kodimit dhe dekodimit; Aparate navigimi për automjete 

[kompjuterë në bord]; Sistemet e navigimit për automobil; Sinjalistika dixhitale; 

Telekomanda; Transmetues dhe marrës për telekomandë; Aparat për shpërndarjen ose 

kontrollin e energjisë elektrike; Kontrollorët e energjisë elektrike; Kontrollorët logjikë të 

programueshëm; Kompjuterët; Pajisjet periferike kompjuterike; Kompjuterët tabletë; 

Kompjuterët mobil; Kompjuterë të veshur; Hard Disk drives: Kabllot e USB; Skanera 

imazhi; Printera për kompjuterë; Fishekë bosh toneri për printera kompjuterësh; Fishekët e 

tonerit qe shiten bosh; Printera fotografish; Video printera; Kopjues dixhital me ngjyra; 

Kopjues me shumë funksione; Printera me shumë funksione; Tabelat e zeza elektronike; 

Tabelat e bardha elektronike; Kartelat e PC; Tastierë kompjuteri; Floppy disk drives; 

Lexuesit e kartelave elektronike; Lexuesit dhe shkruesit e kartelave elektronike; Lexuesit e 

barkodit; Skanera të barkodit; Terminalet elektronike të të dhënave mobile; Arka 

elektronike; Llogaritësi elektronik; Ruterat; Monitorët [hardueri kompjuterik]; Adaptorët 

Ethernet; Replikuesit e portit kompjuterik; Hartat elektronike të shkarkueshme; Skedarët e 

imazheve dhe videove të shkarkueshme; Skedarët e të dhënave elektronike të 

shkarkueshme për programet kompjuterike; DVD të regjistruara paraprakisht; Programe 

kompjuterike të shkarkueshme; Softuer kompjuterik për përpunimin e imazheve dhe 

grafikëve; Aparatet kërkimore shkencore dhe laboratorike; Harduer dhe softuer 

kompjuterik për njohjen e imazheve për siguri dhe vëzhgim; Harduer dhe softuer 

kompjuterik për video vëzhgimin  të linjave të prodhimit të fabrikës; Modulatorët e radio 

frekuencës; Rrjetet kompjuterike; Serverët e kompjuterëve; Media për ruajtjen e të 

dhënave; Kaseta boshe për video; Shirita për pastrimin e kokës për regjistrues dhe luajtës 

audio dhe video; Kaseta bosh për audio; Floppy disqe bosh; Disqe optike bosh; Kartela 

memoruese (për ruajtje); Kartelat e memories IC; Dozimetrat; Numëruesit; Ampermetra; 
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Termometër, jo për qëllime mjekësore; Voltmetra; Makinat e peshimit; Pedometrat 

Monitorues i konsumit të kalorive për përdorim gjatë aktiviteteve sportive; Monitorët e 

intensitetit dhe fushës se ushtrimeve për përdorim gjatë aktiviteteve sportive; Matësit (orët) 

e energjisë elektrike; Matësit e gazit; Ujëmatës; Wat matësit; Aparate për matjen e 

distancës; Sensorët; Diodat që emitojnë dritë; Mikrokompjuterët; Gjysem përçuesit; Pajisjet 

e memories gjysmëpërçuese; Qarqe të integruara; Rregullatorët e oksigjenit; Akordues 

sinjalesh; Modulatorët e radiofrekuencës; Validuesit e monedhave; Ndarësit e monedhave; 

Validuesit e kartëmonedhave; Ndarësit e kartëmonedhave; Modulet e furnizimit me energji 

elektrike; Konvertuesit DC/DC; Induktorët [energjia elektrike]; Kondensatorë; 

Kondensatorët e energjisë; Diodat; Tranzistorë; Filtrat e sinjalit elektrik; Filtra 

elektromagnetikë për reduktimin e zhurmës; Modulatorët optikë; Transmetuesit optikë; 

Sensorë optikë; Lidhës optikë; Lente optike; Qarqet elektrike; Transformatorët; 

Termistorët; Varistorë; Oscilatorë; Pajisjet akusto-optike; Rezistorë elektrik; 

Potenciometra; Ndërprerje termike; Koduesit; Pajisjet magnetike-rezistente; Spiralet e çipit 

elektrik; Mbështjellje për elektro shok; Sensorët e rrymës; Panele me prekje; Telekomanda; 

Dyplekset; Pajisjet e valëve akustike sipërfaqësore; Filtrat e valëve akustike sipërfaqësore; 

Balunët; Shpërndarësit e energjisë elektrike; Pajisjet e komunikimit pa tela; Amplifikatorë 

të frekuencës së radios; Sintetizuesit e frekuencës; Diodat me laser; Bërthama magnetike; 

Siguresat; Reletë elektrike; Solenoidet; Furnizimet me energji elektrike; Invertorët 

elektrikë; Kohëmatësi elektrik; Pllakat e qarkut elektrik; Pllakat e qarkut të printuar; 

Pajisjet mbrojtëse të mbingarkimit të qarkut; Aparate jonizues për përdorim shkencor ose 

laboratorik; Aparate jonizimi, jo për trajtimin e ajrit ose ujit; Oscilatorët e magnetronit; 

Ventilator të brendshëm të ftohjes për pajisjet elektronike; Ventilatorët e brendshëm të 

ftohjes për pajisjet e komunikimit; Laser, jo për qëllime mjekësore; Matësit e shënjimit për 

qëllime mobilierie; Pajisjet ultrasonike kundër parazitëve; Shenja rrugore ndriçuese ose 

mekanike; Furnizim i pandërprerë me energji elektrike; Orët e kohës [pajisjet e regjistrimit 

të kohës]; Adaptorët e komunikimit të linjës së energjisë; Treguesit e temperaturës; Matësit 

e lagështisë; Mikroskopët; Helmeta mbrojtëse; Helmetat e kalërimit; Helmeta mbrojtëse për 

sport; Robotët humanoidë me inteligjencë artificiale; Robotët për përdorim personal ose 

hobi; Robotët për përdorim në laborator; Kontrollorët e temperaturës; Blloqe terminale 

elektrike; Procesorët e imazhit; Aparatet e inspektimit gjysmëpërçues; Inkubatorët për 

kulturën e baktereve; Inkubatorë për përdorim laboratorik; Dhomat e rritjes së bimëve për 

përdorim laboratorik; Stola të pastër për përdorim laboratorik; Kabinete sigurie biologjike 

për përdorim laboratorik; Harduer dhe softuer kompjuterik për VLC (komunikim me dritë 

të dukshme) për transmetimin e të dhënave elektronike, përkatësisht video, muzikë, imazh, 

tekst dhe zë; Harduer dhe softuer kompjuterik për Internetin e Gjërave (IoT); Harduer dhe 

softuer kompjuterik për komunikimin makinë me makinë (M2M); Harduer dhe softuer 

kompjuterik për konvertimin e tekstit në të folur; Harduer dhe softuer kompjuterik për 

menaxhimin e informacionit të klientit; Harduer dhe softuer kompjuterik për sistemet e 

pikave të shitjes [POS]; Serverët e bazës së të dhënave kompjuterike; Kompjuter për 

përdorim ne grup; Softuer kompjuterik kloud i shkarkueshëm; Njësitë e kontrollit 

elektronik për automjetet; Njësitë e kontrollit elektronik për bateritë e automjeteve; Ekranet 

kryesore për automjetet; Sonarë (hidrolokatorë); Matësit e paneleve dixhitale; Aparate 

elektronik për arkivimin e të dhënave; Aparat elektronik për ruajtjen e të dhënave; Veshje 

për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Doreza për mbrojtje nga aksidentet, 

rrezatimi dhe zjarri; Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura. 
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11  Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim avulli, gatim, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; Aparatet dhe instalimet e ndriçimit; Poçe 

elektrike te ndriçimit; Llambat inkandeshente; Poçet e ndriçimit në miniaturë; Poçe elektrik 

dore [pishtarë]; Fenerë elektrikë; Drita sigurie të ndjeshme në lëvizje; Llambat e 

shkarkimit; Aparatet e ndriçimit të skenës; Dritat e murit; Dritat e tavanit; Llambat 

mikrobëvrasëse; Llambadarët; Drita të poshtme; Dritat e tavolinës; Priza për dritat 

elektrike; Fenerë; Dritat e vëmendjes; Llambat e sigurisë; Difuzorët e dritës; Dritat e 

kërkimit; Dritat e ciklit; Ventilator elektrikë; Prozhektorët portativë; Dritat e stilolapsit; 

Instalime për gatim; Enë elektrike për gatim; Furrat me mikrovalë; Makina për pjekje buke; 

Kazan elektrike; Enë elektrike për gatim; Furnelë elektrike me presion; Furnela elektrike 

për oriz; Ngrohës elektrik orizi; Ngrohëse elektrike për ushqim; Furrë pjekjeje elektrike; 

Furrat e gatimit; Tosterët; Tostera elektrike për sanduiçë; Makina elektrike për të bërë  

kafe; Aprat elektrik për bërjen e akullores; Stufat elektrike për gatim; Furnela me gaz; 

Furnela me induksion; Furnela elektrike; Tava elektrike për gatim; Makina fermentimi për 

produkte ushqimore; Lavamanet; Rubinetat; Tigane elektrike; Frigoriferë; Frigoriferë me 

gaz; Ngrirës; Shpërndarësit e ujit; Aparat për ngrohje dhe ftohje për shpërndarjen e pijeve 

të nxehta dhe të ftohta; Ftohës uji; Prodhuesit e akullit; Kuti te ftohta, elektrike; Dollapët e 

ekspozimit të frigoriferit; Vitrina frigoriferike; Vitrina për ngrirje; Njësitë e ftohjes së ajrit 

të tipit të shkëmbyesit të nxehtësisë; Aparatet dhe instrumentet e ventilimit; Ventilatorë për 

përdorim shtëpiak; Dehumidifikues (largues te lagështisë); Lagështues; Perde ajri; 

Ventilator të tavanit; Ventilator për Ventilim; Precipitatorë elektrostatikë për pastrimin e 

ajrit; Fryrëse elektrike ajri për ajrim të kondicionuar ose ventilim; Aparatet dhe makinat për 

pastrimin e ajrit; Filtra për pastruesit e ajrit; Kapuçët e gamës (kapak i ventilatorit); 

Instalimet e filtrimit të ajrit; Instalime për ngrohjen e ajrit; Kondicionerët e ajrit; 

Kondicionerë e ajrit për automjete; Filtra ajri për kondicionerët e ajrit; Shkëmbyesit e 

nxehtësisë; Tapete me ngrohje elektrike; Ngrohës elektrik të hapësirës; Batanije elektrike, 

jo për qëllime mjekësore; Ngrohje elektrike rrezatuese; Aparat për ngrohje të hapësirës  me 

ujë të ngrohtë; Aparatet e ngrohjes elektrike; Ngrohëse elektrike për këmbë; Aparate për  

ngrohje e dyshemesë; Ngrohës për automjete; Ngrohës elektrik të ujit; Ngrohje me flakë 

gazi; Ngrohës uji; Ngrohës uji me gaz; Pompat e nxehtësisë; Ngrohës solar të ujit; Aparat 

për trajtimin e ujërave të zeza; Instalimet e furnizimit me ujë; Instalimet e ujitjes, 

automatike; Instalimet dhe aparatet sanitare; Njësitë e stolit të tualetit me një derdhje uji 

larës; Sauna; Dushet; Aparate dushi; Kokat e dushit; Kaldaja me ujë; Vaska; Instalimet e 

banjës; Çepat e vaskës; Banja me vorbull; Tualete; Tasat e tualetit; Jonizues uji; Bidetë 

(Lavamanët) ; Tualete portative; Lavaman portativë; Lavamanë për pastrim duarsh [pjesë të 

instalimeve sanitare]; Sterilizues; Aparat për zbutjen e ujit; Aparat për pastrimin e ujit; 

Aparatet e tharjes; Makina për tharjen e rrobave; Makina elektrike për e rrobave; Tharëse 

elektrike të dorës; Tharëse flokësh elektrike; Tharëse enësh elektrike; Tharëse enësh; 

Avullore elektrike për flokë; Aparate për avullimin e fytyrës [sauna]; Instrumente elektrike  

për pastrimin e poreve të fytyrës; Autoklava elektrike; Sauna për fytyrën; Avullore prej 

pëlhure; Makina ujitëse për qëllime bujqësore; Gjeneratorë të mjegullës për qëllime 

klimatizimi, pastrimi, sterilizimi; Aspiratorët e ventilimit; Aparat për deodorimin e ajrit; 

Aparat për gjenerimin e ujit ultra të pastër; Aparat për qarkullimin e ujit ftohës; Aparat për 

trajtimin e lëngjeve të rrezikshme; Grykë ajri për ajër të kondicionuar; Instalimet e djegies 

termike; Instalimet e rikuperimit dhe riciklimit të tretësve; Tasat për larjen e duarve [pjesë 

të instalimeve sanitare]; Rregullatorë automatikë të temperaturës për radiatorët e ngrohjes 
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qendrore; Njësi fan koil për ajër të kondicionuar; Aparat jonizimi për trajtimin e ajrit ose 

ujit; Gjeneratorët e ujit të ozonit; Kontejnerët frigoriferikë; Kontejnerët e ngrirjes; Furrë për 

pjekje të kafesë; Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/110 

(220) 25/01/2022 

(731) Camouflage Ks L.L.C. Ulpiane te 

Rrethi i Spitalit-p.n Prishtine, KS 

(591) E Zeze, e Gjelber, e Bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, Menaxhim biznesi, Administrim biznesi, funksione zyre.  

- Reklamimi, Publiciteti  

- Marrja me Qira e Tabelabe (Pllakat Reklamuese) 

- Ofrimi i informacionit te biznesit nepermjet faqeve te internetit. 

- Reklamat televizive  

- Marketing 

- Registrimin e emrave te domeinit. 

  

 
 

(210) KS/M/ 2022/111 

(220) 25/01/2022 

(731) Camouflage Ks L.L.C. Ulpiane te 

Rrethi i Spitalit-p.n Prishtine, KS 

(591) E Zeze, e Gjelber, e Bardhë 

(740)  Edis Vata Prizren 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, Menaxhim biznesi, Administrim biznesi, funksione zyre.  

- Reklamimi, Publiciteti  

- Marrja me Qira e Tabelabe (Pllakat Reklamuese) 

- Ofrimi i informacionit te biznesit nepermjet faqeve te internetit. 

- Reklamat televizive  

- Marketing 

- Registrimin e emrave te domeinit. 
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(210) KS/M/ 2022/112 

(220) 25/01/2022 

(731) Adrianë Rrustemi Rr. SU 6/2 LB1 nr 

31, Dardania,10000 Prishtinë, KS 

(591) e zeze 

 
 

(540)  SHIJA E ANES 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  

38  telekomunikacione  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet qe ka te beje me to, 

analiza industriale dhe sherbimet e hulumtimit, dizajnimi dhe krijimi i harduereve dhe 

softuereve kompjuterik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/115 

(220) 26/01/2022 

(731) ModernaTX, Inc 200 Technology 

Square, 2nd Floor, Cambridge MA 02139, 

US 

(740)  Fisnik Salihu RPHS  Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  SPIKEVAX 

 

 
     

 

(511) 5  Vaksinat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/116 

(220) 26/01/2022 

(731) ModernaTX, Inc 200 Technology 

Square, 2nd Floor, Cambridge MA 02139, 

US 

(740)  Fisnik Salihu RPHS  Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  MODERNA 

 

 
     

 

(511) 1  Biokimikalet, acidet nukleike që kodojnë proteinat dhe acidet nukleike që kodojnë 

polipeptidet për kërkime shkencore dhe kërkimore mjekësore in vivo, ex vivo, on vivo ose 

in vitro, dhe për përdorim në prodhimin e ushqimit ose suplementeve ushqimore; 

biokimike, acide nukleike që kodojnë proteina dhe acide nukleike që kodojnë polipeptid për 

përdorim në prodhimin e produkteve farmaceutike për trajtimin e kancereve, çrregullimeve 

neurologjike, çrregullimeve kardiovaskulare, çrregullimeve inflamatore, çrregullimeve 

imunoregulatore, çrregullimeve metabolike, çrregullimeve infektive dhe çrregullimeve 

riprodhuese; reagentë për testimin e sterilitetit të produkteve farmaceutike; reagentë 

diagnostikues për përdorim shkencor ose kërkimor; kimikate për përdorim në proceset e 

zhvillimit dhe prodhimit të produkteve bioterapeutike, biosimilarësh dhe terapeutikë; 

polipeptid që kodon acidet nukleike për përdorim laboratorik.  
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5  Preparate mjekësore, biologjike dhe farmaceutike për përdorim shkencor, kërkimor, 

mjekësor ose farmaceutik, përkatësisht, preparate për trajtimin e kancereve, çrregullimeve 

neurologjike, çrregullimeve kardiovaskulare, çrregullimeve inflamatore, çrregullimeve 

imunoreguluese, çrregullimeve metabolike, çrregullimeve infektive dhe çrregullimeve 

riprodhuese; preparate mjekësore, biologjike dhe farmaceutike që përmbajnë polipeptide që 

kodojnë acide nukleike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve të rralla, kancereve, 

çrregullimeve neurologjike, çrregullimeve kardiovaskulare, çrregullimeve inflamatore, 

çrregullimeve imunoreguluese, çrregullimeve metabolike, çrregullimeve infektive dhe 

çrregullimeve riprodhuese; Terapeutikë dhe agjentë terapeutikë të bazuar në ARN për 

përgatitjen in vitro dhe shpërndarjen in vivo, ex vivo ose on vivo në zonat qelizore; 

reagentë diagnostikues mjekësorë; farmaceutikë, vaksina, ilaçe, biologjike, bioterapeutikë, 

biosimilarë dhe terapeutikë.  

42  Kërkime shkencore në fushat e farmaceutikës, vaksinave, mjekësisë, biologjike, 

bioterapeutike, biosimilarëve dhe terapeutikëve; shërbime të projektimit, inxhinierisë, 

kërkimit, zhvillimit dhe testimit në fushën e acideve nukleike që kodojnë proteinat dhe 

acideve nukleike që kodojnë polipeptidet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/117 

(220) 26/01/2022 

(731) GI.CREM. S.p.A. Via Foschiero, 

1142, 41057 Spilamberto (MO) Italy, IT 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  GIUSEPPE CREMONINI 

 

 
     

 

(511) 30  uthull; salca [erëza]; erëza [spices]; uthull vere; uthull balsamike; fruta, erëza ose 

barishte me aromë uthull balsamike; uthull molle; salcë me bazë uthull balsamike; krem 

[frosting]; krem me bazë uthulle balsamike; preparate aromatike për ushqim; erëza 

[seasonings]; aromatizues ushqimor, përveç vajrave esencialë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/118 

(220) 26/01/2022 

(731) PRO REAL ESTATE SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.”Tirana” objekti C4/1 , Nr.5 , 

KS 

(591) - E Verdhë 

- Gold 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  
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36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/119 

(220) 26/01/2022 

(731) PRO REAL ESTATE SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.”Tirana” objekti C4/1 , Nr.5 , 

KS 

(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  "Mos kërko më larg" 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/120 

(220) 26/01/2022 

(731) PRO REAL ESTATE SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.”Tirana” objekti C4/1 , Nr.5, 

KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  PRO REAL ESTATE 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/121 

(220) 09/02/2022 

(731) REGINA Colori L.L.C. Rr. Epiri 11, 

Mitrovicë, KS 

(591) E zeze dhe ari 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, llaqe, llaqe; konservues kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; 

ngjyrues, ngjyrues; bojëra për printim, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të 
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papërpunuara; metale në formë petë dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, printim 

dhe art.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/122 

(220) 09/02/2022 

(731) REGINA Colori L.L.C. Rr. Epiri 11, 

Mitrovicë, KS 

(591) E zezë, e verdhe, portokalli dhe e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, llaqe, llaqe; konservues kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; 

ngjyrues, ngjyrues; bojëra për printim, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të 

papërpunuara; metale në formë petë dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, printim 

dhe art. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/125 

(220) 28/01/2022 

(731) ROX Company GmbH Str. Eduard-

Bodem-Gasse 1 6020 Innsbruck, AT 

(591) Zezë / Hex Code #RRGGBB / 

#000000 Bardhë / Hex Code #RRGGBB / 

#FFFFFF 

(740)  Avokat Ekrem Hoxha 

Rr. ‘Rexhep Luci’ H. I, Nr. 5, 10000 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, Çaj, Kakao  

32  Bira, ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve  

33  Pije alkoolike (përveç birrave)  

 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

423 

 

 
 

(210) KS/M/ 2022/126 

(220) 28/01/2022 

(731) Islam Balaj GRANITI & CO SH.P.K 

Zona Industriale, Shirokë- Suharekë,, KS 

(591) E kuq, e verdh, e kaltër e hapur, e 

bardh dhe e zeze 

(740)  Av. Qazim Hasanaj 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojëra, bojëra kundër bllokimit, lustra, llakë; reagjentë lidhës dhe hollues për 

bojëra; terpentina; preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gërryes; 

rrëshira të papërpunuara natyrale; metale në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekorues, 

shtypës dhe artistë  

3  Përgatitje zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim, 

pastrim dhe përgatitje gërryese  

19  Materiale ndërtimi te te gjitha llojeve, çimento, suva te gatshme, materiale izoluese, 

gipsokola, stuko te llojeve te ndryshme, boja per pllaka dhe mure etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/127 

(220) 28/01/2022 

(731) Islam Balaj GRANITI & CO SH.P.K 

Zona Industriale, Shirokë- Suharekë, KS 

(591) E kuq, e verdh, e kaltër e hapur dhe e 

bardh 

(740)  Av. Qazim Hasanaj  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojëra, bojëra kundër bllokimit, lustra, llakë; reagjentë lidhës dhe hollues për 

bojëra; terpentina; preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gërryes; 

rrëshira të papërpunuara natyrale; metale në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekorues, 

shtypës dhe artistë.  
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3  Përgatitje zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim, 

pastrim dhe përgatitje gërryese  

19  Materiale ndërtimi te te gjitha llojeve, çimento, suva te gatshme, materiale izoluese, 

gipsokola, stuko te llojeve te ndryshme, boja per pllaka dhe mure etj. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/128 

(220) 28/01/2022 

(731) Islam Balaj GRANITI & CO SH.P.K 

Zona Industriale, Shirokë- Suharekë, KS 

(591) E Verdh dhe e Kuqe 

(740)  Av. Qazim Hasanaj  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojëra, bojëra kundër bllokimit, lustra, llakë; reagjentë lidhës dhe hollues për 

bojëra; terpentina; preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gërryes; 

rrëshira të papërpunuara natyrale; metale në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekorues, 

shtypës dhe artistë.  

3  Përgatitje zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim, 

pastrim dhe përgatitje gërryese  

19  Materiale ndërtimi te te gjitha llojeve, çimento, suva te gatshme, materiale izoluese, 

gipsokola, stuko te llojeve te ndryshme, boja per pllaka dhe mure etj. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/129 

(220) 28/01/2022 

(731) Islam Balaj GRANITI & CO SH.P.K 

Zona Industriale, Shirokë- Suharekë, KS 

(591) Vjollce dhe e bardh 

(740)  Av. Qazim Hasanaj  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojëra, bojëra kundër bllokimit, lustra, llakë; reagjentë lidhës dhe hollues për 
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bojëra; terpentina; preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gërryes; 

rrëshira të papërpunuara natyrale; metale në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekorues, 

shtypës dhe artistë.  

3  Përgatitje zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim, 

pastrim dhe përgatitje gërryese  

19  Materiale ndërtimi te te gjitha llojeve, çimento, suva te gatshme, materiale izoluese, 

gipsokola, stuko te llojeve te ndryshme, boja per pllaka dhe mure etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/130 

(220) 28/01/2022 

(731) Islam Balaj GRANITI & CO SH.P.K 

Zona Industriale, Shirokë- Suharekë, KS 

(591) E kaltër dhe bardh 

(740)  Av. Qazim Hasanaj  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojëra, bojëra kundër bllokimit, lustra, llakë; reagjentë lidhës dhe hollues për 

bojëra; terpentina; preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gërryes; 

rrëshira të papërpunuara natyrale; metale në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekorues, 

shtypës dhe artistë.  

3  Përgatitje zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim, 

pastrim dhe përgatitje gërryese  

19  Materiale ndërtimi te te gjitha llojeve, çimento, suva te gatshme, materiale izoluese, 

gipsokola, stuko te llojeve te ndryshme, boja per pllaka dhe mure etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/132 

(220) 28/01/2022 

(731) Extase Grobhandel GmBH 

Beethovenstrabe 7, 44 233 Dusseldorf, DE 

(591) e Hirit, e Zeze  

(740)  Ahmet Hasolli Rr. Mujo Ulqinaku 

5/1, 10000 Prishtine  

 
 

(540)   
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(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, dhe zëvendësuesit e tyre, makarona dhe petë;tapiokë dhe 

sago, mielli dhe preparate nga drithërat;bukë, pasta dhe ëmbëlsira, cokollat;akullore, 

sherbet dhe akullte të tjera ushqimore;sheqer mjaltë, drekë, maja,  pluhuri për pjekje, kripë, 

erëza, barishte të koservuara; uthukk, salca dhe erëza të tjera; akull(ujë i ngrirë)  

32  Birra; pijet joalkoolike; ujëra mininerale dhe te gazuara; pije  

frutash dhe lëngje  frutash; shurupe dhe  preparate tjera  për prodhimin e pijeve joalkoolike.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/133 

(220) 28/01/2022 

(731) DEKRA e.V. Handwerkstrasse 15, 

70565 Stuttgart, Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  DEKRA 

 

 
     

 

(511) 35  Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime 

marketingu dhe promocionale; organizim panairesh dhe ekspozitash; shërbime ankandi; 

dhënie me qira të makinave automatike të shitjes; shërbime ndërmjetësimi; organizim 

kontakte biznesi; shërbime të blerjes kolektive; shërbime të vlerësimit komercial; ujdisje 

dhe organizim konkursesh; shërbime agjencie; shërbime importi dhe eksporti; shërbime 

negociimi dhe të ndërmjetësve; shërbime porosie; shërbime të krahasimit të çmimeve; 

shërbime prokurimi, për të tjerët; asistencë në biznes; përcaktimi i vendit të punës të 

personelit; shërbim rekrutimi punësimi; rekrutim personeli; konsulencë në menaxhim 

personeli; përzgjedhje e personelit me anë të testimit psikologjik; shërbime konsulence dhe 

këshillimi për biznes; pyetsorë biznesi; menaxhim dëmi për kompanitë e sigurimit, agjentët 

e sigurimit dhe sipërmarrësit industrial, dmth shërbime konsulence organizative për 

shlyerje të dëmeve të sigurimit; administrim i kontakteve të sigurimit për palë të treta 

(funksione zyre); ujdisje të panaireve tregtarë; shërbime të analizës, kërkimit dhe 

informacionit të biznesit, veçanërisht vlerësim, i konformitetit, vlerësim i kompanive, 

analiza të biznesit dhe analiza; grumbullimi, përpilimi, sistemimi dhe mirëmbajtja 

(gjithashtu nëpërmjet Internetit) të të dhënave të testit dhe të dhënave të tjera, në veçantitë 

të dhëna të çertifikimit dhe kompanisë në baza të dhënash; vlerësim të mundësive të 

biznesit në lidhje me çështje të biznesit profesional, konsulencë të biznesit profesional; 

konsulencë organizative; konsulencë biznesi professional për persona privat dhe kompani 
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në fushat e planifikimit të karrierës dhe vlerësimit të aftësive profesionale, zhvillimit të 

karrierës dhe menaxhimit të karrierës, dhe implementimi i fuqisë punëtore jashtë 

kompanisë (përcaktimi i vendit të punës jashtë) dhe brenda kompanisë (përcaktimi i vendit 

të punës jashtë); konsulencë në lidhje me krijimin dhe funksionimin e bizneseve; shërbime 

konsulence biznesi në lidhje me furnizimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë; shërbime 

konsulence biznesi në lidhje me blerjen e shitjen e makinave të përdorura; shërbime 

konsulence biznesi në lidhje me blerjen e varkave dhe anijeve; konsultim dhe informacion 

në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë.  

41  Arsimim dhe konsulencë për arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe 

kulturore; shërbime arsimimi për marrjen e lejes së drejtimit të automjetit; shërbime 

arsimimi për instruktorët e drejtimit të automjeteve; zhvillim personeli nëpërmjet trajtimit 

dhe trajnimit të mëtejshëm; stërvitje; organizim gjarjesh informative për qëllime trajnimi, 

ujdisje seminaresh; ujdisje dhe organizim kolokiumeve; projektim dhe zhvillim të 

programeve të mësimdhënies dhe trajnimit; ofrim trajnimesh (trajnim) për intervista pune 

dhe trajnimesh (trajnim) në teknikat e kërkimit të punës dhe në kërkim për pozicione 

vakante; udhëzim profesional; trajnim në drejtim automjeti dhe siguri; ofrim dijenie-

përvoje (trajnim / kurse me instruksione) në lidhje me inxhinierinë, sigurinë, ekonomiksin, 

ekologjinë dhe sjelljen e përshtatshme në drejtimin e automjeteve, kontrollin parandalues 

dhe vetë-ndihmën në situata të avarive të makinave; publikim të materialeve të shtypura, 

përfshirë formën elektronike, për qëllime të ndryshme nga reklamat; organizim dhe 

prezantim të ngjarjeve sportive dhe kulturore; organizim konkursesh për grupe aktorësh 

amatorë për qëllime kulturore; ngjarje muzikore dhe teatrale; konsulencë për trajnime dhe 

trajnime të mëtejshme; organizim i panaireve ose ekspozitave për qëllime kulturore ose 

arsimore; publikim dhe raportim; argëtim dhe sport; përkthim dhe interpretim; konsulencë 

dhe informacion në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/134 

(220) 28/01/2022 

(731) HOLDING FERRARI S.R.L. 

VIA MASSUMATICO 3785, SAN PIETRO 

IN CASALE (BO), ITALI, IT 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  LINEAEFFE 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpuce [footwear], kapela/veshje për kokë [headgear];Veshje, këpuce 

[footwear], kapela/veshje për kokë [headgear] për gjueti dhe peshkim;Kapela/veshje për 

kokë [headgear] për gjueti dhe peshkim;. Këpuce [footwear] per gjueti dhe peshkim  

28   Artikuj gjimnastikor dhe sportiv;Takëme peshkimi [fishing tackle];Shufra për 

peshkim;Karrem joshje peshkimi [lures for fishing];Kuti për mjete peshkimi [artikuj 

peshkimi];Kuti karremësh peshkimi [artikuj peshkimi];Kuti për shkopinj peshkimi;Shufër 

zgjatimi peshkimi [fishing leaders];Tuba notues peshkimi që fryhen;Zorrë për peshkim [gut 

for fishing];Tjerrëse peshkimi [fishing spinners];Karrem për peshkim;Notuese për peshkim 

[floats for fishing];Doreza për shufra peshkimi; Tojat e peshkimit [fishing lines]; Bobina 

për peshkim [reels for fishing]. Krelat [kurthe peshkimi];Fundosëse peshkimi [fishing 
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sinkers];Mbajtëse shufrash peshkimi;Rrjeta uljeje për peshkatarët;Sensorë kafshimi [mjete 

peshkimi];Tregues të kafshimit [mjete peshkimi];Aromë për joshje për gjueti ose peshkim 

[scent lures for hunting or fishing];Pajisje për peshkim dhe gjueti;Hedhës peshkimi [fishing 

launchers];Artikuj peshkimi;Grepa peshku;Rrjeta e uljes për peshkim;Çanta të përshtatura 

për mjete peshkimi;Sinjalizues alarmi për peshkim Pjesë të shkopit peshkimi;Kuti mizash 

peshkimi [artikuj peshkimi] Kuti për mbështjellje peshkimi [fishing reel cases];Aksesorë 

për mbarimin e peshkimit [fishing ending accessories];Karrem për peshkim [fund fishing 

bait];Mbështetëse për shufra peshkimi në seri;Artikuj sportiv  

31  Karrem i gjallë;Karrem për peshkim, i gjallë;Ushqim për peshk (përgatitje joshëse) 

[(luring preparation)];Ushqim peshku;Karrem peshkimi i tharë në ngrirje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/135 

(220) 28/01/2022 

(731) HOLDING FERRARI S.R.L. 

VIA MASSUMATICO 3785, SAN PIETRO 

IN CASALE (BO), ITALI, IT 

(591) e bardhe dhe e zeze  

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25   Veshje, këpuce [footwear], kapela/veshje për kokë [headgear]; Veshje, këpuce 

[footwear], kapela/veshje për kokë [headgear] për gjueti dhe peshkim;Kapela/veshje për 

kokë [headgear] për gjueti dhe peshkim; Këpuce [footwear] per gjueti dhe peshkim  

28  Artikuj gjimnastikor dhe sportiv;Takëme peshkimi [fishing tackle]; Shufra për peshkim; 

Karrem joshje peshkimi [lures for fishing]. Kuti për mjete peshkimi [artikuj peshkimi]; 

Kuti karremësh peshkimi [artikuj peshkimi]; Kuti për shkopinj peshkimi; Shufër zgjatimi 

peshkimi [fishing leaders]; Tuba notues peshkimi që fryhen; Zorrë për peshkim [gut for 

fishing];Tjerrëse peshkimi [fishing spinners]; Karrem për peshkim; Notuese për peshkim 

[floats for fishing]; Doreza për shufra peshkimi; Tojat e peshkimit [fishing lines];Bobina 

për peshkim [reels for fishing]; Krelat [kurthe peshkimi];Fundosëse peshkimi [fishing 

sinkers]; Mbajtëse shufrash peshkimi; Rrjeta uljeje për peshkatarët; Sensorë kafshimi 

[mjete peshkimi]; Tregues të kafshimit [mjete peshkimi]; Aromë për joshje për gjueti ose 

peshkim [scent lures for hunting or fishing]; Pajisje për peshkim dhe gjueti; Hedhës 

peshkimi [fishing launchers]; Artikuj peshkimi;Grepa peshku; Rrjeta e uljes për 

peshkim;Çanta të përshtatura për mjete peshkimi; Sinjalizues alarmi për peshkim;Pjesë të 

shkopit peshkimi;Kuti mizash peshkimi [artikuj peshkimi];Kuti për mbështjellje peshkimi 

[fishing reel cases]; Aksesorë për mbarimin e peshkimit [fishing ending accessories]; 

Karrem për peshkim [fund fishing bait]; Mbështetëse për shufra peshkimi në seri; Artikuj 

sportiv  

31  Karrem i gjallë;Karrem për peshkim, i gjallë; Ushqim për peshk (përgatitje joshëse) 

[(luring preparation)];Ushqim peshku; Karrem peshkimi i tharë në ngrirje.  
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(210) KS/M/ 2022/136 

(220) 28/01/2022 

(731) RHG SHPK Rruga Pjeter Bogdani, 

Godine 1 kateshe, Zk. 8270,  

Nr. pasurie 3/52, Tirane – Shqiperi, AL 

(591) Roze; kafe (copper). 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime restoranti; strehim i përkohshëm; kafene; ushqime dhe pije për 

katering; shërbime restoranti me vete-shërbim; shërbime të kafeterisë; shërbime të 

ushqimeve të lehta dhe të shpejta (Snack-bar); shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe 

pijeve; sigurimi i ambienteve të kampit; shërbime hoteliere; shërbimet e motelit; rezervime 

të përkohshme të akomodimit; shërbime kampi pushimesh [strehimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/137 

(220) 28/01/2022 

(731) SE & AN SHPK 

Autostrada, Durres - Tirane, kompleksi i 

magazinave emertuar Euro Biznes 2006, 

Durres - Shqiperi, AL 

(591) e kuqe; e bardhe; kafe; bezhe. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhues [decolorants] për qëllime shtëpiake; preparate pastrimi kimik 

për qëllime shtëpiake; pastrim shkumës; preparate pastrimi; preparate per pastrimin e 

protezave; pastrues për qëllime intime higjienike personale, jo mjekësore; qumësht pastrimi 

për qëllime tualeti; preparate të kolagjenit për qëllime kozmetike; preparate zbardhuese 

[dekolorante] per qellime kozmetike; ngjyrues për qëllime tualeti; kimikate të ndriçimit të 

ngjyrave për qëllime shtëpiake [lavanderi]; preparate për heqjen e ngjyrave; preparate 

kozmetike për banjot; kozmetikë; preparate kozmetike për qerpikët; lapsa kozmetike; 

kremra kozmetike; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; krem për lëkurë / dyll për 

lëkurë; xhel zbardhues dentar; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose për 

kafshët; detergjentë, përveçse për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 
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mjekësore; shampo të thata; preparate për pastrim të thatë; heqës të dyllit për dysheme 

[preparate për pastrim]; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; peroksid hidrogjeni për 

qëllime kozmetike; kremra pas rroje; preparate aloe vera për qëllime kozmetike; amoniak 

[alkali i paqëndrueshëm] [detergjent]; Lëndë gërryese; preparatet e aromave të ajrit; Sapun 

antiperspirant; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; aromatikë [vajra esenciale]; 

bazat për parfumet e luleve; pastruesit e njollave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/138 

(220) 28/01/2022 

(300) 018531795  12/08/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Ngjyrë portokalli dhe  okër. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet për përdorim si agjentë neverie për shkak të shijes së tyre.   

6  Mallra prej metali të zakonshëm, të përfshira në këtë klasë, përkatësisht gozhda, bulona, 

ribatina, pajisje metalike për bagazhe, kuti metalike me bravë, rripa metalikë për paketim; 

aksesorë tendash prej metali, të përfshirë në këtë klasë; pavione prej metali; kanistra prej 

metali; krampona për ecje (ngjitje); cilindra gazi prej metal.   

7  Dinamo biçikletash  

8  Takëm, thikash dhe veglash dore për udhëtim, gjueti, kampe dhe shtigje (të përfshira në 

këtë klasë); lopata (vegla dore), thika peshkimi, thika për pastrim dhe fileto peshku, fuzhnjë 

për peshkim, çikrik (me dorë) që janë pjesë për shufrat (shkopinjt) e peshkimit për kapjen e 

peshkut.   

9  Syze, syze dielli, syze mbrojtëse, syze kundër shkëlqimit, korniza syze, thjerrëza syzesh, 

kuti syzesh; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, peshuese, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), jetëshpëtuese dhe mësimdhenie; aparate 

dhe instrumente detare; busolla; termometra, jo për qëllime mjekësore; dylbi; radio marrës 

botëror; tahometra, sisteme navigimi multimedial për automjete; televizion; radio; kamera; 

marrës televizive; bateri; karikues; priza, kabllo, adaptorë; helmeta për motoçikleta, 

helmeta për biçikleta, helmeta për kalërim; veshje, doreza, mbathje dhe mbulesa koke për 

zhytës, kostume zhytjeje, maska për zhytje, xhaketa shpëtimi; gypa per frymemarje, pesha, 

rripa peshe dhe aparate respiratore, tapa veshi, kapëse hunde, rezervuarë ajri, rregullatorë, 

matës të thellësisë dhe manometra për zhytës; kamera nënujore; syze skijimi, syze 

mbrojtëse, syze kundër shkëlqimit, mates thellësie.    

10  Mbrojtës të dëgjimit; pajisje për mbrojtjen e dëgjimit  

11  Dushe për kampe, prozhektorë (llamba) xhepi, llamba për qëllime ndriçimi; aparate për 

ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventili (ajrosje) dhe furnizim me 

ujë; furra; urinale që janë pajisje e paisjeve sanitare; zgara; tualete (rezervuarë uji); depozita 

të ujërave të zeza për kamping; drita për zhytje; drita të biçikletave.   

12  Aksesorë dhe pjesë për automjete të të gjitha llojeve (të përfshira në këtë klasë), 

përkatësisht frena për automjete dhe biçikleta, kompresorë për automjete motorike, alarme 

të automjeteve, bartës të bagazheve të automjeteve, fshirëse të xhamit të përparmë; bartës 
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për biçikleta; vagon; karroca golfi; biçikleta dhe aksesorë për biçikleta, të përfshira në këtë 

klasë; çanta për biçikleta, shporta për biçikleta, pompa për biçikleta, zile për biçikleta, shalë 

biçikletash, mbajtëse shishe uji për biçikleta, tregues drejtimi për biçikleta, mbulesa shalësh 

për biçikleta; varka dhe aksesorë të varkave, të përfshira në këtë klasë; karroca dhe karroca 

me energji njerëzore.   

13  Armë të zjarrit, shenja për armët e zjarrit (përveç teleskopikëve), municioni për armë 

zjarri; trekëmbësha për armë zjarri.   

14  Instrumente horologjike dhe kronometrike.   

15  Brirë (instrumente muzikore); brirë gjuetie; mbajtës (mbështetës) për instrumente 

muzikore; arka për instrumente muzikore; çanta të përshtatura posaçërisht për mbajtjen e 

instrumenteve muzikore; aparate akordimi për instrumente muzikore; aksesorë dhe pjesë 

për instrumente muzikore  

18  Çanta, të përfshira në këtë klasë; çanta dokumentesh, qese (çanta) paketimit dhe mëngët 

prej lëkure, torba, çanta sportive, çanta mbajtëse dhe çanta supesh; çanta shpine, çanta dite, 

çanta shpine për bagazhe, portmanto, çanta solemne; torba gjoksi; çadra, çadra dielli; 

shkopinj ecjeje, shkopinj alpine, shkopinj shtigjesh, shala, çanta kapëse (duffle) dhe çanta 

transporti për bagazhe, çanta (paniere), çanta (torba) paniere;  Sedilje me shkop ecjeje.   

19  Dhoma zhveshje zë transportueshme (jo metalike); Pavione të bëra nga materiale jo 

metalike  

20  : Mobilje kampingu; kolltukë, dyshekë, karrige të palosshme dhe tavolina të palosshme 

për kamping; pyka tendash, kunj tendash (jo prej metali); shtretër plazhi; kanistra, jo prej 

metali; pasqyra; cilindra, jo prej metali për gaz; kuti karremi prej druri ose plastike; tabaka, 

jo prej metali; kuti ndenjëse këndore, jo prej metali; stendë ombrellë; stendë ombrellë e 

fiksuar në tokë; jastëkë të fryrë; karrige plazhi; karrige të palosshme.   

21  Kontejnerë për transportin dhe ruajtjen e lëngjeve dhe produkteve ushqimore, enë 

(termos) dhe kontejnerë për pije, termos; enë tavoline prej porcelani dhe argjila, enë për 

kamping (enë), enë pikniku, enë për ecje (enë) (të përfshira në këtë klasë); kovë; enë për 

përzierjen e karremave; artikuj pastrimi.   

22  Litarë, fije, rripa mbajtës për ngarkesa, jo prej metali, rrjeta, tenda dhe pjesët e tyre, 

tenda (hijezues), pëlhura të gomuara, vela, qese paketimi dhe mëngë të tekstilit, thasë dhe 

çanta (të përfshira në këtë klasë); shilar (shtrat varës); rrjeta peshkimi, rrjeta ngritëse dhe 

ulëse për kapjen e peshkut. hobe dhe breza (shirita).   

24  Tekstile dhe mallra tekstili (të përfshira në këtë klasë); pëlhura pambuku, pëlhura leshi, 

asrtarë, shajak jo i endur, tekstile jo i endur, pëlhur jo e endur, veshje jo e endur, pëlhura jo 

të endura, fibra tekstili jo të endura, pëlhura përforcuese jo të endura, artikuj tekstili jo të 

endur, pjesë mallrash jo të endura, pëlhura tekstili jo të endura, pjesë mallrash tekstili jo të 

endura; shtroje për banjë (përveç veshjeve); peshqir tekstili; batanije, batanije leshi, 

batanije shajaku; thasë gjumi (të përfshira në këtë klasë); rrjeta kundër mushkonjave; thasë 

gjumi për kamping; peshqir golfi.   

25  Veshje, këpucë, veshje për kokë; dorashka; veshje mbrojtëse për motoçiklistë, doreza 

mbrojtëse për motoçiklistë, çizmet tër motoçiklizëm, veshje mbrojtëse nga shiu, veshje 

sportive; veshje, mbathje dhe mbulesa koke për peshkim; këpucë sportive  

27  Dyshekë për qëllime gjimnastike, sportive, udhëtimesh, shtigjesh dhe kampe; dyshekë 

izolues për kamping  

28  Artikuj gjimnastikor dhe sportiv të përfshirë në këtë klasë; lojëra dhe lodra; pajisje 

gjimnastike dhe sportive; këmballkë noti; çanta të përshtatura për përdorim me pajisje 
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sportive; ski dhe pajisje për ski; të përfshira në këtë klasë; penj për peshkim, mjete 

peshkimi, shufra (shkopinj) për peshkim dhe pjesët e tyre, të përfshira në këtë klasë; bobina 

(makara) për peshkim, penj peshkimi, grepa peshku, plumba për peshkim, tapa për 

peshkim; rrotullues (kokë), kapëse për peshkim; lugë (karem) për peshkim, blinker (karem), 

dredha-dredha dhe tjerrëse, të gjitha për peshkim; miza artificiale, stenda për shkopinj 

peshkimi, shtiza për shkopinj peshkimi; plumba peshkimi, kurthe peshku, tregues të 

kafshimit (mjete peshkimi); rrjeta për kapjene peshkut, karrem për peshkim sportiv; 

drejtues peshkimi; joshje artificiale për përdorim në peshkim; kaçile për peshk, doreza 

peshkimi, gremç (grepa) për peshkim, bobina tensioni (makara) për peshkim, shporta 

peshkimi (artikuj sportive), karrem artificial dhe joshje peshkimi (përveç karremit të gjallë), 

heqës grepash, hala karremi, hala krimbash, testues të thellësisë; rruaza tape, unaza notuese, 

unaza kërcimi, dioda ndriçuese, të gjitha janë aksesorë peshkimi, drita për peshkim, plumb 

për penjt e peshkimit, mbrojtës për shufrat (shkopinjt) e peshkimit, jastëkët mbrojtës të 

ijeve, veçanërisht për peshkatarët (artikuj sportivë), unaza të ndara, valvola rrëshqitëse, 

pajisje për çkyçjen; shirita fiksimi dhe lidhëse, udhëzues, kapëse me rul, topa uji, dritë 

sinjalizimi/silur dhe lugë (karem) metalike, që të gjitha janë aksesorë peshkimi; kontejnerë 

dhe çanta të përshtatura për peshkim dhe aksesorë peshkimi; parzmore për alpinistë; Kova 

dhe lopata lodrash; mjete për tërheqjen e drerit; Aromat joshëse për gjueti ose peshkim; 

aroma joshjëse gjuetie; xhaketa noti (të fryrë ose ndryshe); pajisje për qëllime shpëtimi, 

veçanërisht mjete ndihmëse për gjueti, ndihmë rikuperimi për rikuperimin e kafshëve të 

gjuajtura dhe të ngordhura, mjete dore për rikuperim, litarë të ndihmës për shpëtim, ndihmë 

rikuperimi në kombinim me parzmoren e rikuperimit dhe karabina, ndihmë rikuperimi e 

përbërë nga rrip rikuperimi me trekëmbësh gjahu prej çeliku të pandryshkshëm dhe ngritës 

të sistemit të shisheve për rikuperim dhe ndarje, Ndihmë tërheqëse me grep rrotullues mishi 

prej çeliku të pandryshkshëm për rikuperimin e kafshëve të gjuajtura dhe të ngordhura; 

Ndihmë rikuperimi e bërë nga rrip i trashë rezistent ndaj grisjes me dorezë druri dhe grep 

për gjah.   

34  Kuti purosh metalike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/139 

(220) 28/01/2022 

(300) 018531797  12/08/2021  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Ngjyrë portokalli dhe  okër. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet për përdorim si agjentë neverie për shkak të shijes së tyre.   

6  Mallra prej metali të zakonshëm, të përfshira në këtë klasë, përkatësisht gozhda, bulona, 

ribatina, pajisje metalike për bagazhe, kuti metalike me bravë, rripa metalikë për paketim; 

aksesorë tendash prej metali, të përfshirë në këtë klasë; pavione prej metali; kanistra prej 

metali; krampona për ecje (ngjitje); cilindra gazi prej metal.   

7  Dinamo biçikletash.   

8  Takëm, thikash dhe veglash dore për udhëtim, gjueti, kampe dhe shtigje (të përfshira në 
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këtë klasë); lopata (vegla dore), thika peshkimi, thika për pastrim dhe fileto peshku, fuzhnjë 

për peshkim, çikrik (me dorë) që janë pjesë për shufrat (shkopinjt) e peshkimit për kapjen e 

peshkut.   

9  Syze, syze dielli, syze mbrojtëse, syze kundër shkëlqimit, korniza syze, thjerrëza syzesh, 

kuti syzesh; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, peshuese, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), jetëshpëtuese dhe mësimdhenie; aparate 

dhe instrumente detare; busolla; termometra, jo për qëllime mjekësore; dylbi; radio marrës 

botëror; tahometra, sisteme navigimi multimedial për automjete; televizion; radio; kamera; 

marrës televizive; bateri; karikues; priza, kabllo, adaptorë; helmeta për motoçikleta, 

helmeta për biçikleta, helmeta për kalërim; veshje, doreza, mbathje dhe mbulesa koke për 

zhytës, kostume zhytjeje, maska për zhytje, xhaketa shpëtimi; gypa per frymemarje, pesha, 

rripa peshe dhe aparate respiratore, tapa veshi, kapëse hunde, rezervuarë ajri, rregullatorë, 

matës të thellësisë dhe manometra për zhytës; kamera nënujore; syze skijimi, syze 

mbrojtëse, syze kundër shkëlqimit, mates thellësie  

10  Mbrojtës të dëgjimit; pajisje për mbrojtjen e dëgjimit.   

11  Dushe për kampe, prozhektorë (llamba) xhepi, llamba për qëllime ndriçimi; aparate për 

ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventili (ajrosje) dhe furnizim me 

ujë; furra; urinale që janë pajisje e paisjeve sanitare; zgara; tualete (rezervuarë uji); depozita 

të ujërave të zeza për kamping; drita për zhytje; drita të biçikletave.   

12  Aksesorë dhe pjesë për automjete të të gjitha llojeve (të përfshira në këtë klasë), 

përkatësisht frena për automjete dhe biçikleta, kompresorë për automjete motorike, alarme 

të automjeteve, bartës të bagazheve të automjeteve, fshirëse të xhamit të përparmë; bartës 

për biçikleta; vagon; karroca golfi; biçikleta dhe aksesorë për biçikleta, të përfshira në këtë 

klasë; çanta për biçikleta, shporta për biçikleta, pompa për biçikleta, zile për biçikleta, shalë 

biçikletash, mbajtëse shishe uji për biçikleta, tregues drejtimi për biçikleta, mbulesa shalësh 

për biçikleta; varka dhe aksesorë të varkave, të përfshira në këtë klasë; karroca dhe karroca 

me energji njerëzore.   

13  Armë të zjarrit, shenja për armët e zjarrit (përveç teleskopikëve), municioni për armë 

zjarri; trekëmbësha për armë zjarri.   

14  Instrumente horologjike dhe kronometrike  

15  Brirë (instrumente muzikore); brirë gjuetie; mbajtës (mbështetës) për instrumente 

muzikore; arka për instrumente muzikore; çanta të përshtatura posaçërisht për mbajtjen e 

instrumenteve muzikore; aparate akordimi për instrumente muzikore; aksesorë dhe pjesë 

për instrumente muzikore.   

18  : Çanta, të përfshira në këtë klasë; çanta dokumentesh, qese (çanta) paketimit dhe 

mëngët prej lëkure, torba, çanta sportive, çanta mbajtëse dhe çanta supesh; çanta shpine, 

çanta dite, çanta shpine për bagazhe, portmanto, çanta solemne; torba gjoksi; çadra, çadra 

dielli; shkopinj ecjeje, shkopinj alpine, shkopinj shtigjesh, shala, çanta kapëse (duffle) dhe 

çanta transporti për bagazhe, çanta (paniere), çanta (torba) paniere;  Sedilje me shkop 

ecjeje.   

19  Dhoma zhveshje zë transportueshme (jo metalike); Pavione të bëra nga materiale jo 

metalike  

20  Mobilje kampingu; kolltukë, dyshekë, karrige të palosshme dhe tavolina të palosshme 

për kamping; pyka tendash, kunj tendash (jo prej metali); shtretër plazhi; kanistra, jo prej 

metali; pasqyra; cilindra, jo prej metali për gaz; kuti karremi prej druri ose plastike; tabaka, 

jo prej metali; kuti ndenjëse këndore, jo prej metali; stendë ombrellë; stendë ombrellë e 
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fiksuar në tokë; jastëkë të fryrë; karrige plazhi; karrige të palosshme.   

21  Kontejnerë për transportin dhe ruajtjen e lëngjeve dhe produkteve ushqimore, enë 

(termos) dhe kontejnerë për pije, termos; enë tavoline prej porcelani dhe argjila, enë për 

kamping (enë), enë pikniku, enë për ecje (enë) (të përfshira në këtë klasë); kovë; enë për 

përzierjen e karremave; artikuj pastrimi.   

22  Litarë, fije, rripa mbajtës për ngarkesa, jo prej metali, rrjeta, tenda dhe pjesët e tyre, 

tenda (hijezues), pëlhura të gomuara, vela, qese paketimi dhe mëngë të tekstilit, thasë dhe 

çanta (të përfshira në këtë klasë); shilar (shtrat varës); rrjeta peshkimi, rrjeta ngritëse dhe 

ulëse për kapjen e peshkut. hobe dhe breza (shirita).   

24  Tekstile dhe mallra tekstili (të përfshira në këtë klasë); pëlhura pambuku, pëlhura leshi, 

asrtarë, shajak jo i endur, tekstile jo i endur, pëlhur jo e endur, veshje jo e endur, pëlhura jo 

të endura, fibra tekstili jo të endura, pëlhura përforcuese jo të endura, artikuj tekstili jo të 

endur, pjesë mallrash jo të endura, pëlhura tekstili jo të endura, pjesë mallrash tekstili jo të 

endura; shtroje për banjë (përveç veshjeve); peshqir tekstili; batanije, batanije leshi, 

batanije shajaku; thasë gjumi (të përfshira në këtë klasë); rrjeta kundër mushkonjave; thasë 

gjumi për kamping; peshqir golfi.   

25  Veshje, këpucë, veshje për kokë; dorashka; veshje mbrojtëse për motoçiklistë, doreza 

mbrojtëse për motoçiklistë, çizmet tër motoçiklizëm, veshje mbrojtëse nga shiu, veshje 

sportive; veshje, mbathje dhe mbulesa koke për peshkim; këpucë sportive.   

27  : Dyshekë për qëllime gjimnastike, sportive, udhëtimesh, shtigjesh dhe kampe; dyshekë 

izolues për kamping.   

28  Artikuj gjimnastikor dhe sportiv të përfshirë në këtë klasë; lojëra dhe lodra; pajisje 

gjimnastike dhe sportive; këmballkë noti; çanta të përshtatura për përdorim me pajisje 

sportive; ski dhe pajisje për ski; të përfshira në këtë klasë; penj për peshkim, mjete 

peshkimi, shufra (shkopinj) për peshkim dhe pjesët e tyre, të përfshira në këtë klasë; bobina 

(makara) për peshkim, penj peshkimi, grepa peshku, plumba për peshkim, tapa për 

peshkim; rrotullues (kokë), kapëse për peshkim; lugë (karem) për peshkim, blinker (karem), 

dredha-dredha dhe tjerrëse, të gjitha për peshkim; miza artificiale, stenda për shkopinj 

peshkimi, shtiza për shkopinj peshkimi; plumba peshkimi, kurthe peshku, tregues të 

kafshimit (mjete peshkimi); rrjeta për kapjene peshkut, karrem për peshkim sportiv; 

drejtues peshkimi; joshje artificiale për përdorim në peshkim; kaçile për peshk, doreza 

peshkimi, gremç (grepa) për peshkim, bobina tensioni (makara) për peshkim, shporta 

peshkimi (artikuj sportive), karrem artificial dhe joshje peshkimi (përveç karremit të gjallë), 

heqës grepash, hala karremi, hala krimbash, testues të thellësisë; rruaza tape, unaza notuese, 

unaza kërcimi, dioda ndriçuese, të gjitha janë aksesorë peshkimi, drita për peshkim, plumb 

për penjt e peshkimit, mbrojtës për shufrat (shkopinjt) e peshkimit, jastëkët mbrojtës të 

ijeve, veçanërisht për peshkatarët (artikuj sportivë), unaza të ndara, valvola rrëshqitëse, 

pajisje për çkyçjen; shirita fiksimi dhe lidhëse, udhëzues, kapëse me rul, topa uji, dritë 

sinjalizimi/silur dhe lugë (karem) metalike, që të gjitha janë aksesorë peshkimi; kontejnerë 

dhe çanta të përshtatura për peshkim dhe aksesorë peshkimi; parzmore për alpinistë; Kova 

dhe lopata lodrash; mjete për tërheqjen e drerit; Aromat joshëse për gjueti ose peshkim; 

aroma joshjëse gjuetie; xhaketa noti (të fryrë ose ndryshe); pajisje për qëllime shpëtimi, 

veçanërisht mjete ndihmëse për gjueti, ndihmë rikuperimi për rikuperimin e kafshëve të 

gjuajtura dhe të ngordhura, mjete dore për rikuperim, litarë të ndihmës për shpëtim, ndihmë 

rikuperimi në kombinim me parzmoren e rikuperimit dhe karabina, ndihmë rikuperimi e 

përbërë nga rrip rikuperimi me trekëmbësh gjahu prej çeliku të pandryshkshëm dhe ngritës 
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të sistemit të shisheve për rikuperim dhe ndarje, Ndihmë tërheqëse me grep rrotullues mishi 

prej çeliku të pandryshkshëm për rikuperimin e kafshëve të gjuajtura dhe të ngordhura; 

Ndihmë rikuperimi e bërë nga rrip i trashë rezistent ndaj grisjes me dorezë druri dhe grep 

për gjah.   

34  Kuti purosh metalike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/140 

(220) 31/01/2022 

(731) "ESSI" SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

(591) e kuqe, e kalter, e verdhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, caj dhe kakao si dhe zevendesues per te njejtat ; ekstrakte bimesh, Buke dhe 

mallera nga buka e pjekur me shije, torte te lehta me shije, shkopinje buke te holle biskota 

te thata,gjera te lehta te shijeshme, drithera te procesuara , maje ,brume, pasta te 

mbushura,veze pasta, oriz, tart (te embla te shijshme) embelsire e lehte (mus); Akull , 

akullore, jogurt i ngrire dhe sherbet,, embelsira te pjekura,ushqime te lehta te te embla , 

torte  ebute (sfungjer) Torte e bute, Cokollade dhe embelsire, Krype Melmesa , shije , 

ereza, uthull, uthull balsamike, sheqer, embelsues natyral smalt i embel dhe mbushje mjalte 

embelsira, kreme embelsira, krem qe shperndaheti bere nga cokollada, Miell nga perimet, 

Miell ekstakt caji, ekstrakte bimore, ekstrakte jo medicinale ,propolis per perdorim 

ushqimor,zam blete  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/141 

(220) 31/01/2022 

(731) "ESSI" SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

(591) e kuqe, e kalter, e verdhe 

(740)  Bujar Krasniqi LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC 
 

(540)   
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(511) 30  Kafe, caj dhe kakao si dhe zevendesues per te njejtat;ekstrakte bimesh, Buke dhe 

mallera nga buka e pjekur me shije, torte te lehta me shije, shkopinje buke te holle biskota 

te thata,gjera te lehta te shijeshme, drithera te procesuara , maje ,brume, pasta te 

mbushura,veze pasta, oriz, tart (te embla te shijshme) embelsire e lehte (mus);Akull , 

akullore, jogurt i ngrire dhe sherbet,, embelsira te pjekura,ushqime te lehta te te embla , 

torte  ebute (sfungjer) Torte e bute, Cokollade dhe embelsire, Krype Melmesa , shije , 

ereza, uthull, uthull balsamike, sheqer, embelsues natyral smalt i embel dhe mbushje mjalte 

embelsira, kreme embelsira, krem qe shperndaheti bere nga cokollada, Miell nga perimet, 

Miell ekstakt caji, ekstrakte bimore, ekstrakte jo medicinale ,propolis per perdorim 

ushqimor,zam blete  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/142 

(220) 31/01/2022 

(731) "ESSI" SHPK Llapushnik-Gllogovc, 

KS 

(591) E Kalter, e bardhe, e zeze, e kuqe 

(740)  Bujar Krasniqi 

 
 

(540)  CONTO BENE JEANS 

 

 
     

 

(511) 25  Rroba mbathje veqanerisht per farmerka,jakne nga farmerka per femije dhe te 

rritur  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/143 

(220) 31/01/2022 

(731) PreZero Lizenz GmbH  

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PREZERO 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate kimike për përdorim në industri; kimikate të përdorura në shkencë; 
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preparate kimike për përdorim në fotografi; kimikate për përdorim në bujqësi; kimikate të 

përdorura në hortikulturë; kimikate të përdorura në pylltari; substanca kimike, materiale 

kimike dhe preparate kimike, dhe elemente natyrore për përdorim në përpunimin e 

plastikës; substanca kimike për konservimin e produkteve ushqimore; aditivë (kimike -) për 

suva; aditivë (kimike -) për përdorim në përpunimin e plastikës; rrëshira sintetike, të 

papërpunuara; rrëshira artificiale dhe sintetike të papërpunuara; agjent shërues për rrëshirë 

sintetike; rrëshirë termoplastike për përdorim në formim; komponimet kimike për 

prodhimin e rrëshirave artificiale; hollues të ngurtë dhe të lëngshëm për rrëshirat artificiale; 

plastika e papërpunuar; plastika artificiale e papërpunuar; poliuretane; komponimet 

termoplastike; kompozime formimi me injeksion; komponimet e gomës për përdorim 

industrial; granulat poliuretani; rruaza kopolimer për përdorim në prodhim; rruaza polimer 

për përdorim në prodhim; plastika e papërpunuar në formë pluhuri ose granula; plastikë në 

formën e lëngjeve [për përdorim në industri]; plastikë në formë pluhuri [për përdorim në 

industri]; plastika e papërpunuar në formë peleti; plastika në formë xhel; plastika në formë 

masash; plastika në formë pastash; plastika në formën e thekoneve; plastika në formë patate 

të skuqura; plastika në formë emulsioni; plastika polimerizuese; polietileni; polimere 

sintetike të papërpunuara; plastifikues për plastikë; kimikate për përdorim në prodhimin e 

poliuretaneve; ngjitëse për përdorim në industri; kompost, pleh organik, plehra; preparate 

plehëruese; plehra kimike; kompozime për shuarjen e zjarrit; kompozime për parandalimin 

e zjarrit; preparate për kalitje; preparate për saldim; kompozime për rrezitje për lëkurën e 

kafshëve; substanca për rrezitje; katalizatorë; polipropileni [lëndë e parë]; rrëshira 

polipropileni; rrëshira polipropileni sintetike të papërpunuara; rrëshira polietileni; rrëshira 

polietileni tereftalate të papërpunuara; dyllë polieteni të mikronizuar për përdorim në 

prodhim; rrëshira polibutileni të papërpunuara; rrëshira polibutilene tereftalate të 

papërpunuara; agjentë shkumëzues; agjentë reduktues për përdorim në proceset kimike; 

polimere të përdorura në proceset e ndarjes.  

6  Kontejnerët dhe artikujt e transportit dhe paketimit, prej metali; kazanët e mbeturinave 

[kapërcyes] prej metali për përdorim industrial; refuzon kapakët prej metali; kazanët e 

mbeturinave të letrës prej metali për përdorim industrial; artikuj të paketimit, ambalazhimit 

dhe paketimit, prej metali; paleta magazinimi prej metali; rripa prej metali; fletë metalike 

për mbështjellje dhe paketim; shirita metalikë për qëllime lidhjeje; struktura dhe ndërtesa të 

transportueshme prej metali; materiale ndërtimi dhe ndërtimi dhe elemente prej metali; 

paleta metalike; kabllot jo-elektrike dhe telat prej metali të zakonshëm; metale të 

zakonshme dhe lidhjet e tyre; sende të vogla të pajisjeve metalike; kasaforta dhe sef.  

7  Vegla makinerish; motorë, të ndryshëm nga mjetet tokësore; komponentët e lidhjes dhe 

transmisionit të makinerive (përveç mjeteve tokësore); mjete bujqësore të ndryshme nga 

veglat e dorës që përdoren me dorë; makineritë e mbajtjes me kusht; makineri për 

menaxhimin dhe riciklimin e mbetjeve; makina për ndarjen e mbeturinave dhe plehrave; 

makina filtruese, ndarëse dhe centrifuga; makina për ndarjen e materialeve të riciklueshme; 

inkubatorë për vezë; Makinat shitëse.  

8  Vegla dhe pajisje dore [me dorë]; vegla dore për prerje, shpim, bluarje, mprehje dhe 

trajtim sipërfaqësor; kruajtëse; takëm; brisqe; armë anësore, përveç armëve të zjarrit.  

9  Aparate për transmetimin e zërit; aparate për transmetimin e imazheve; aparate për 

riprodhimin e imazheve; aparate për riprodhimin e zërit; aparate për regjistrimin e 

imazheve; aparate për regjistrimin e zërit; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; 

kasa; makina llogaritëse; kompjuterë; pajisje për përpunimin e të dhënave; fikese zjarri; 
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pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; kostume zhytjeje; maska për 

zhytës; doreza për zhytës; aparate frymemarrje per not nenujore; përmbajtje e regjistruar; 

bazat e të dhënave; përmbajtje mediatike; pajisje për ruajtjen e të dhënave; USB flash 

drives; harta elektronike të shkarkueshme; karta të printuara [magnetike]; lexues kartelash 

elektronike; regjistrime audio vizuale; pajisje ekrani, marrës televizive dhe pajisje filmike 

dhe video; publikime elektronike, të shkarkueshme; e-libra; media edukative e 

shkarkueshme; manuale udhëzuese në format elektronik; manuale trajnimi në formën e një 

programi kompjuterik; teknologjia e informacionit dhe pajisjet audio-vizuale, multimediale 

dhe fotografike; pajisje komunikimi; rrjete kompjuterike dhe pajisje për komunikim të të 

dhënave; kompjutera laptop; kompjuterë tabletë; telefonat inteligjentë; lexues të kartave 

inteligjente; tableta dixhitale; serverët e skedarëve; kompjuterë me palmtop; Serverët e 

internetit; serverë intranet; sisteme kompjuterike; aparate për komunikim të të dhënave; 

pajisje për transmetim video; rrjetet lokale; aparate celulare për të dhëna; aparate për 

komunikim të të dhënave celulare; bordet e rrjetit; pajisje komunikimi pikë-për-pikë; 

aparate replikuese; aparate fotokopjuese; printera; skaner imazhesh; skanera 3D; kamera 

me skanim të shpejtë; pajisje dhe aksesorë për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe 

mekanike); dispenzues biletash; terminalet e pagesave, pajisjet e shpërndarjes dhe 

klasifikimit të parave; harduer për përpunimin e pagesave elektronike për dhe nga të tjerët; 

terminale të sigurta për transaksione elektronike; sistemet e pikave të shitjes [pos]; stenda të 

përshtatura për kompjuterë tabletë; terminale interaktive; njësi rezervë për mbrojtjen e të 

dhënave; pajisje audio/vizuale dhe fotografike; pajisje audio dhe marrës radio; pajisje për 

kapjen dhe zhvillimin e imazheve; softuer; softuer për ueb server; softuer celular; softuer 

për ndërmarrje; softuer industrial; softuer për inteligjencën e biznesit; softuer i menaxhimit 

të performancës së biznesit [BPM]; softuer i menaxhimit të procesit të biznesit [BPM]; 

softuer autentikimi; softuer kontabël; softuer komunikimi kompjuterik për t'i lejuar klientët 

të kenë akses në informacionin e llogarisë bankare dhe të kryejnë transaksione biznesi 

bankare; programe për përpunimin e të dhënave; porta inteligjente për analizën e të 

dhënave në kohë reale; aplikacione celulare; aparate dhe instrumente fotografike; makina 

dhe aparate kinematografike; aparate dhe instrumente optike; aparate dhe instrumente 

peshimi; aparate dhe instrumente gjeodezike; aparate dhe instrumente matëse; aparate dhe 

instrumente kontrolluese (mbikëqyrëse); aparate dhe instrumente sinjalizuese; aparate dhe 

instrumente për shpëtimin e jetës; aparate dhe instrumente shkencore; aparate dhe 

instrumente mësimore; aparate dhe instrumente për kontrollin e energjisë elektrike; stacione 

karikimi për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për akumulimin e energjisë 

elektrike; aparate dhe instrumente për ndërrimin e energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për transformimin e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për 

rregullimin e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për përcjelljen e rrymës elektrike; 

aparate fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike; komponente elektrike dhe 

elektronike; pajisje optike, përmirësues dhe korrigjues; përmirësues optikë; lazer; pajisje 

lundrimi, udhëzimi, gjurmimi, shënjestrimi dhe hartimi; aparate dhe instrumente për 

gjeolokacion; instrumente, indikatorë dhe kontrollorë matës, zbulues dhe monitorues; 

sensorë dhe detektorë; pajisjet e testimit dhe kontrollit të cilësisë; instrumente matëse, 

numëruese, rreshtuese dhe kalibruese; regjistruesit dhe regjistruesit e të dhënave; 

instrumente për matjen e peshës; instrumente matëse të distancës dhe dimensioneve; 

instrumente për matjen e shpejtësisë; instrumente për matjen e temperaturës; instrumente 

për matjen e kohës (duke mos përfshirë orët dhe orët); instrumente për matjen e energjisë 
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elektrike; kontrollorët (rregullatorët); matës të përmbajtjes; matës të nivelit; treguesit e 

nivelit; sensorë niveli; detektorë të nivelit të mbushjes; sensorë matës; skanerë infra të 

kuqe; detektorë lazer; treguesit e ngarkesës; aparate diagnostikuese, jo për qëllime 

mjekësore; simulator instrumentesh; mekanizma që funksionojnë me monedha; pajisje 

mbrojtëse dhe sigurie; aparate sinjalizuese; alarme dhe pajisje paralajmëruese; aparate 

kontrolli i aksesit elektrik; të gjitha të lartpërmendurat duke përjashtuar aparatet e 

monitorimit të gomave, sensorët e presionit të gomave, matësat e presionit të gomave si dhe 

pajisjet matëse në lidhje me automjetet.  

16  Letër dhe karton; letër kopjimi [kartelë]; kontejnerë kartoni; materiale ambalazhimi prej 

kartoni; qese dhe artikuj për paketimin, ambalazhimin dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose 

plastikës; qese mbeturinash prej letre ose plastike; film plastik për paketim; materiale të 

shtypura; postera; pankarta prej letre; shfaqin banderola të bëra prej kartoni; materiale 

mësimore [përveç aparateve]; libra; libreza; manuale për qëllime mësimore; pamflete; 

revista profesionale; fletëpalosje; fletushka; revista; katalogë; fletë udhëzuese; pulla [vula]; 

karta; kartolina për Krishtlindje; modele të printuara; kartelat e emrave; kapëse për 

mbajtëset e distinktivit të emrit [kushtet e zyrës]; materiale libërlidhjeje; fotografi [të 

shtypura]; blloqe printimi; artikuj shkrimi; stilolapsa me top; albume fotografike dhe 

albume të koleksionistëve; libra me autograf; çamçakëz [ngjitës] për artikuj shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; materiale plastike për ambalazhim; letër lidhje e ricikluar; materialet e 

artistëve; penela.  

17  Gomë, e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar; guta-perka; çamçakëz, të papërpunuar 

ose gjysmë të përpunuar; asbest i papërpunuar dhe gjysmë i përpunuar; mikë, e 

papërpunuar ose pjesërisht e përpunuar; zëvendësues të gutaperkës së papërpunuar dhe 

gjysmë të përpunuar; zëvendësues për çamçakëz të papërpunuar dhe gjysmë të përpunuar; 

zëvendësuesit e asbestit të papërpunuar dhe gjysmë të përpunuar; zëvendësues për mikë të 

papërpunuar dhe gjysmë të përpunuar; rrëshira në formë të ekstruduar për përdorim në 

prodhim; rrëshira gjysmë të përpunuara; rrëshira në formë të ekstruduar; plastika në formë 

të ekstruduar për përdorim në prodhim; lëndë plastike gjysmë të përpunuara; poliester; fibra 

minerale; elastomere; rrëshira natyrale gjysmë të përpunuara; fibra të ngopura me rrëshira 

sintetike për përdorim në prodhim; fibra plastike, të ndryshme nga ato për përdorim tekstili; 

fijet e materialeve plastike, të ndryshme nga ato për përdorim tekstili; plastikë e përbërë e 

ricikluar; plastikë e përbërë e ricikluar për përdorim në prodhim; plastika e ricikluar; 

substanca plastike, gjysmë të përpunuara; fletë plastike [gjysmë të gatshme]; materiale 

plastike të laminuara për përdorim në prodhim; plastika në formë fletësh, filmash, blloqesh, 

shufrash dhe tubash; materiale plastike në formë shiritash [gjysmë të gatshme]; materiale 

plastike në formë shufra [gjysmë të gatshme]; materiale plastike në formë shiritash 

[produkte gjysëm të gatshme]; materiale plastike në formë seksionesh [produkte gjysëm të 

gatshme]; gome e ricikluar e perzier me material plastik; gome sintetike ne forme granula; 

fishekë prej gome të ricikluar; gome sintetike ne forme pluhurash; materiale paketimi; 

materiale ndaluese; materiale izoluese; tuba fleksibël, tuba, zorrë dhe pajisje për to, duke 

përfshirë valvulat, jo metalike.  

20  Kontejnerët dhe mbyllësit dhe mbajtëset e tyre, jometalike; arka dhe paleta, jo metalike; 

paleta të lëvizshme të bëra nga materiale jo metalike; pasqyra (xhami i argjendtë); korniza 

fotografish; mobilje; tavolina stolash; stola [mobilje]; tavolina; majat e tavolinave; mobilje 

për ndenjë; kontejnerë, jo prej metali [magazinimi, transporti]; material i butë i bardhë si 

argjilë i përbërë nga silikati i hidratuar i magnezit; guaca; qelibar i verdhë; kockë kafshësh 
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[material i papunuar ose pjesërisht i punuar]; bri, i papunuar ose gjysëm i përpunuar; kockë 

balene, e papunuar ose gjysmë e përpunuar; substancë e fortë me ngjyrë të bardhë kremoze 

që përbën pjesën kryesore të pjesëve të një elefanti (perdoret zakonisht per zbukurime), i 

papunuar ose gjysëm i përpunuar; guaca dekoruese (orientale), e papunuar ose gjysem e 

perpunuar.  

21  Kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhine; enë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi 

dhe tavoline, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; leckë pluhurash; lecka për pastrimin e 

syzeve; mbajtëse filxhani; gota dhe filgjanë; slitë (enë tavoline); krehër; sfungjerë; brusha; 

material për bërjen e furçave; artikuj pastrimi; qelqi, i papunuar ose gjysëm i përpunuar, 

përveç xhamit të ndërtimit; enë balte.  

22  Çanta dhe thasë për paketim, ruajtje dhe transport; çanta tekstili për paketimin e 

mallrave [zarfe, thasë]; thasë për transportin e mbeturinave; litarë dhe fije; rrjeta; pëlhura 

gome, tenda, tenda dhe mbulesa të papërshtatshme; vela; thasë për transportin dhe ruajtjen 

e materialeve me shumicë; materiale mbushëse dhe mbushëse (përveç letrës, kartonit, 

gomës ose plastikës); tekstil fibroz i papërpunuar.  

24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri; pëlhurë perde; mallrat tekstile dhe 

zëvendësuesit e mallrave tekstile  

26  Dantella; qëndisje; shirita; gërsheta; butona; gjilpëra; grepa dhe sy; kunjat; aksesorë për 

veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili dekorativ; distinktivë të risi dekorative [butona]; 

shirita të materialeve tekstile; bukuri, përveç stolive, unazave të çelësave ose zinxhirëve  

31  Kokrra të pa ziera  dhe të papërpunuara; fara të pa ziera  dhe të papërpunuara; fruta të 

freskëta, arra, perime dhe barishte; bimë natyrore; lulet; qepë; fidane; ushqime shtazore; 

pije për kafshë shtëpiake; ushqim për shpendët; kafshë të gjalla; malt (drithëra të thata).  

32  Birrë; pije te lehta; kvass [pije joalkoolike]; ujë mineral [pije]; ujë të gazuar; pije 

joalkoolike; pije frutash; lëngje; koncentrate të lëngjeve të frutave; shurupe për përgatitjen e 

pijeve joalkoolike.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës); preparate për prodhimin e pijeve alkoolike; pije alkoolike 

dhe pije alkoolike; raki; aperitivë.  

35  Analiza e biznesit, kërkimi dhe shërbimet e informacionit; asistencë biznesi, menaxhim 

dhe shërbime administrative; shërbime konsulence në lidhje me prokurimin e mallrave dhe 

shërbimeve; kuotimet e çmimeve të mallrave ose shërbimeve; ofrimi i informacionit të 

konsumatorit në lidhje me mallrat dhe shërbimet; informacione komerciale dhe këshilla për 

konsumatorët [dyqan këshillimi për konsumatorët]; administrim biznesi; shërbime 

nëpunësi; shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi duke përjashtuar reklamat, 

marketingun dhe shërbimet promovuese për gomat e automjeteve, aparatet për monitorimin 

e gomave, sensorët e presionit të gomave, matësat e presionit të gomave dhe/ose pajisje të 

tjera matëse, pjesë dhe/ose pajisje për gomat e automjeteve; reklama, marketing dhe 

promovim konsulence, shërbime këshillimi dhe asistence me përjashtim të reklamave, 

marketingut dhe konsulencës promovuese, shërbimeve këshilluese dhe ndihmëse për gomat 

e automjeteve, aparatet e monitorimit të gomave, sensorët e presionit të gomave, matësat e 

presionit të gomave dhe/ose pajisje të tjera matëse, pjesë dhe/ose pajisje për gomat e 

automjeteve; studime marketingu; analiza e tregut; mbledhjen dhe sistematizimin e të 

dhënave të biznesit; konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese; konsulencë profesionale 

biznesi; shërbimet e ankandit; ofrimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave 

dhe shërbimeve; menaxhim biznesi i pikave me shumicë dhe pakicë; shërbimet e 

marrëdhënieve me publikun; demonstrimet e produkteve dhe shërbimet e paraqitjes së 
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produkteve; shërbime ekspozitash tregtare dhe ekspozitash komerciale; shërbimet e 

programit të besnikërisë, nxitjes dhe bonusit; menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes me 

shumicë; analiza e çmimit të kostos në lidhje me depozitimin, largimin, trajtimin dhe 

riciklimin e mbetjeve; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet e letrës 

njëpërdorimshme; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me mobiljet; shërbime të shitjes 

me pakicë të lidhura me artikuj shkrimi; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

ushqimin; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet kompjuterike; shërbimet e 

shitjes me pakicë në lidhje me programet kompjuterike; shërbimet e shitjes me pakicë në 

lidhje me artikujt e pastrimit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pëlhurat; 

shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet ushqimore; shërbimet e shitjes me 

pakicë në lidhje me materialet e shtypura; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisjet e ndërtimit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me materialet e ndërtimit; 

shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet e kopshtarisë; shërbimet e shitjes me 

pakicë në lidhje me kompjuterët e veshur; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisjet e kopshtarisë; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet e hortikulturës; 

shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me përmbajtjen e regjistruar; shërbimet e shitjes me 

pakicë në lidhje me pajisjet e teknologjisë së informacionit; shërbimet e shitjes me shumicë 

në lidhje me produktet e letrës njëpërdorimshme; shërbime me shumicë në lidhje me 

mobiljet; shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me furnizimet e shkrimit; shërbimet e 

shitjes me shumicë në lidhje me produktet ushqimore; shërbime me shumicë në lidhje me 

harduerin kompjuterik; shërbime me shumicë në lidhje me programet kompjuterike;  

shërbime me shumicë në lidhje me artikujt e pastrimit; shërbime me shumicë në lidhje me 

pëlhurat; shërbime me shumicë në lidhje me materialet e shtypura; shërbime me shumicë në 

lidhje me pajisjet e ndërtimit; shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me pajisjet e 

hortikulturës; shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me produktet e hortikulturës; 

shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me pajisjet e teknologjisë së informacionit, duke 

përjashtuar shërbimet me shumicë për pajisjet e teknologjisë së informacionit në natyrën e 

aparateve të monitorimit të gomave, sensorëve të presionit të gomave, matësve të presionit 

të gomave ose pajisjeve të tjera matëse për gomat e automjeteve dhe/ose pjesët dhe pajisjet 

e tyre.  

37  Grumbullimi i plehrave [pastrimi refuz]; riparimi i kontejnerëve të transportit; 

informacione për riparimin; riparimi i hekurishtes; mirëmbajtja dhe riparimi i rezervuarëve 

të magazinimit; riparimi i makinerive për trajtimin e mbetjeve industriale; riparimi i 

makinerive për trajtimin e mbetjeve organike; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe 

aparateve për grimcim të mbeturinave; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe 

aparateve ngarkim-shkarkuese; riparimi dhe mirëmbajtja e kontejnerëve dhe artikujve të 

transportit dhe paketimit, prej metali; riparimin dhe mirëmbajtjen e kazanëve të 

mbeturinave [kapeve] prej metali për përdorim industrial; riparimi dhe mirëmbajtja e 

mbeturinave prej metali; riparimin dhe mirëmbajtjen e koshave të letrës së mbeturinave prej 

metali për përdorim industrial; riparimi dhe mirëmbajtja e paletave të depozitimit të metalit; 

riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave dhe ndërtesave të transportueshme prej metali; 

riparimi dhe mirëmbajtja e paletave metalike; riparimin dhe mirëmbajtjen e kontejnerëve, 

dhe mbylljet dhe mbajtëset e tyre, jometalike; riparimi dhe mirëmbajtja e arkave dhe 

paletave, jo metalike; riparimi dhe mirëmbajtja e paletave të lëvizshme të bëra nga 

materiale jo metalike; shërbime ndërtimi; ndërtimi, ndërtimi dhe rrënimi; dhënia me qira e 

veglave, impianteve dhe pajisjeve për ndërtim dhe rrënim; nxjerrja e burimeve natyrore; 
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asgjësimi, dezinfektimi dhe kontrolli i dëmtuesve; mirëmbajtja dhe riparimi i mobiljeve; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i ashensorit dhe ashensorit; pastrimi dhe kujdesi i 

pëlhurës, tekstilit, lëkurës, gëzofit dhe mallrave të bëra prej tyre; sigurimin e informacionit 

në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e makinerive dhe aparateve për thërrmimin e 

mbeturinave; heqja e mbeturinave [pastrimi]; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe 

aparateve për kompaktimin e mbeturinave; instalimi i sistemeve me energji diellore; 

mirëmbajtjen dhe riparimin e instalimeve të energjisë diellore; instalimi i sistemeve të 

energjisë së erës; shërbime riparimi për gjeneratorë elektrikë dhe turbina me erë; instalimi 

dhe riparimi i pajisjeve elektrike; riparimi i pajisjeve elektrike dhe instalimeve 

elektroteknike; riparimi i impianteve dhe makinerive të biogazit.  

39  Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; magazinimi i mallrave; gjurmimi dhe 

gjurmimi i dërgesave; shërbimet e informacionit në lidhje me metodat e transportit; 

shërbime konsulence në lidhje me transportin; shërbime për rregullimin e transportit; 

magazinimi me shumicë; transporti dhe magazinimi; marrja me qira e kafazeve me paleta; 

ofrimi i informacionit në lidhje me shërbimet e magazinimit; sigurimin e informacionit në 

lidhje me marrjen me qira të hapësirës së depove; informacione për transportin; 

informacion për ruajtjen; shërbimet e navigimit; transporti dhe dërgimi i mallrave; marrja 

me qira e mjeteve të transportit; ngarkimi dhe shkarkimi i automjeteve; të gjitha të 

lartpërmendurat, duke përjashtuar transportin, paketimin dhe ruajtjen e aparateve dhe 

instrumenteve elektrike dhe elektronike të automjeteve dhe përbërësve të tyre, aparaturat 

për monitorimin e gomave, sensorët e presionit të gomave, matësat e presionit të gomave, 

gomat, veshjet, këpucët, mbulojat e kokës dhe çanta; magazinimi i mbeturinave; 

transportimi i mbeturinave; deponimi i mbeturinave [transporti]; largimi i mbeturinave; 

marrja me qira e kontejnerëve për ruajtjen e mbeturinave; grumbullimi i mbetjeve 

komerciale; grumbullimi dhe transporti i skrapit elektronik; grumbullimi i letrës dhe 

kartonit për riciklim; hedhja [transportimi] i mbeturinave; transportin dhe ruajtjen e 

mbeturinave; shërbimet e shpëtimit, rikuperimit, tërheqjes dhe shpëtimit; mbushja e 

makinave dhe kontejnerëve; marrja me qira e kontejnerëve të riciklimit; shërbimet e 

grumbullimit të mbeturinave; grumbullimi i kontejnerëve për mbetjet materiale; parkimi 

dhe magazinimi i automjeteve; organizimi i transportit për turne udhëtimi.  

40  Riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve; trajtimi dhe riciklimi i paketimit; përpunimi i tekstilit, 

lëkurës dhe gëzofit; konsulencë në lidhje me riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; 

sigurimi i informacionit në lidhje me riciklimin e mbetjeve; shërbimet e menaxhimit të 

mbetjeve [riciklimi]; informacion, këshillim dhe shërbime konsulence në lidhje me 

riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; shërbimet e riciklimit; klasifikimi i mbetjeve dhe 

materialeve të riciklueshme; riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave; shkatërrimi i 

mbeturinave dhe mbeturinave; djegia e mbeturinave dhe mbeturinave; konsulencë në lidhje 

me djegien e mbeturinave dhe plehrave; konsulencë në lidhje me shkatërrimin e 

mbeturinave dhe plehrave; klasifikimi i mbetjeve dhe materialeve të riciklueshme 

[transformimi]; trajtimi i mbetjeve; trajtimi i materialit nga mbeturinat; trajtimi i mbetjeve 

[transformimi]; trajtimi [riciklimi] i mbetjeve; riciklimi i materialeve me vlerë; 

kondicionimi dhe pastrimi i ajrit dhe ujit; trajtimi i ushqimit dhe pijeve; prodhimi i 

energjisë; shtypjen dhe zhvillimin fotografik dhe kinematografik; dyfishimi i regjistrimeve 

audio dhe video; trajtimin e materialeve të mbeturinave në fushën e kontrollit të ndotjes së 

mjedisit; trajtimi i materialeve të mbeturinave; trajtimi i mbetjeve industriale; sigurimi i 

informacionit në lidhje me dhënien me qira të makinerive dhe aparateve për grimcimin e 
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mbeturinave; sigurimi i informacionit në lidhje me marrjen me qira të makinerive dhe 

aparateve për kompaktimin e mbeturinave; riciklimi i plastikës; riciklimi i letrës; rikuperimi 

i materialit nga mbeturinat; dhënia me qira e makinerive dhe aparateve për kompaktimin e 

mbeturinave; shkatërrimi i plehrave; riciklimi i rrobave.  

41  Mësimdhënie; mentorimi akademik i fëmijëve të moshës shkollore; trajnimi; zhvillimi i 

kurseve arsimore dhe i provimeve; shërbime konsulence në lidhje me zhvillimin e kurseve 

të trajnimit; ofrimi i kurseve të trajnimit; udhëzim ushtrimesh; shërbime argëtimi; aktivitete 

sportive dhe kulturore; shërbime stërvitore për aktivitete sportive; ofrimi i shërbimeve 

edukative argëtuese për fëmijët në qendrat pas shkollës; shërbimet kulturore.  

42  Shërbime pritëse dhe softuer si shërbim dhe marrje me qira e softuerit; dizajnimi dhe 

zhvillimi i softuerit; dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike; shërbimet e TI-së; 

shërbime inxhinierike në fushën e teknologjisë mjedisore; shërbime inxhinierike në lidhje 

me robotikën; projektimi i sistemeve të ruajtjes; programimi i softuerit për menaxhimin e 

inventarit; auditimi i energjisë; ofrimi i këshillave teknike në lidhje me masat e kursimit të 

energjisë; shërbime inxhinierike në fushën e teknologjisë së energjisë; kërkime në fushën e 

energjisë; dizajnimin e materialeve të ambalazhimit dhe ambalazhimit; ofrimi i 

informacionit, këshillave dhe konsulencës në lidhje me kompensimin e karbonit; përpilimi i 

informacionit mjedisor; kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; shërbimet e testimit dhe 

inspektimit mjedisor; konsulencë teknike në fushën e shkencës mjedisore; shërbimet e 

projektimit në lidhje me impiantin për industrinë e bioteknologjisë; kërkime në fushën e 

ekologjisë; shërbimet e zhvillimit biologjik; shërbimet e shkencave natyrore; të gjitha sa më 

sipër, duke përjashtuar shërbimet e kërkimit dhe analizës industriale në lidhje me 

automjetet dhe pjesët e tyre; shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; shërbimet e analizave 

industriale dhe kërkimore; kërkimi teknologjik; shërbimet shkencore dhe dizajni  

në lidhje me to; shërbimet teknologjike dhe dizajni në lidhje me to; kërkimi shkencor; 

shërbimet e analizës industriale; kërkime industriale; konsulencë teknologjike; projektimi 

dhe zhvillimi i produkteve inxhinierike; zhvillimi i makinerive industriale; të gjitha 

shërbimet e sipërpërmendura në fushën e materialeve të disponueshme, riciklimit, trajtimit 

të mbetjeve, energjisë dhe teknologjisë mjedisore; hulumtime në lidhje me analizën e 

mbetjeve; projektimi i pajisjeve për transportin e mbeturinave; monitorimi mjedisor i 

zonave të trajtimit të mbetjeve; projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të gjenerimit të 

energjisë rigjeneruese; sherbime inxhinierike ne fushen e teknologjise se ndertimit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbimet e kujdesit shëndetësor për kafshët; kujdesi për higjenën 

njerëzore dhe bukurinë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për kafshët; bujqësia, hortikultura 

dhe dhe pylltarisë; shërbime këshillimore dhe konsulence në lidhje me përdorimin e 

trajtimeve jo kimike për bujqësi dhe hortikulturë të qëndrueshme.  
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(511) 1  Preparate kimike për përdorim në industri; kimikate të përdorura në shkencë; 

preparate kimike për përdorim në fotografi; kimikate për përdorim në bujqësi; kimikate të 

përdorura në hortikulturë; kimikate të përdorura në pylltari; substanca kimike, materiale 

kimike dhe preparate kimike, dhe elemente natyrore për përdorim në përpunimin e 

plastikës; substanca kimike për konservimin e produkteve ushqimore; aditivë (kimike -) për 

suva; aditivë (kimike -) për përdorim në përpunimin e plastikës; rrëshira sintetike, të 

papërpunuara; rrëshira artificiale dhe sintetike të papërpunuara; agjent shërues për rrëshirë 

sintetike; rrëshirë termoplastike për përdorim në formim; komponimet kimike për 

prodhimin e rrëshirave artificiale; hollues të ngurtë dhe të lëngshëm për rrëshirat artificiale; 

plastika e papërpunuar; plastika artificiale e papërpunuar; poliuretane; komponimet 

termoplastike; kompozime formimi me injeksion; komponimet e gomës për përdorim 

industrial; granulat poliuretani; rruaza kopolimer për përdorim në prodhim; rruaza polimer 

për përdorim në prodhim; plastika e papërpunuar në formë pluhuri ose granula; plastikë në 

formën e lëngjeve [për përdorim në industri]; plastikë në formë pluhuri [për përdorim në 

industri]; plastika e papërpunuar në formë peleti; plastika në formë xhel; plastika në formë 

masash; plastika në formë pastash; plastika në formën e thekoneve; plastika në formë patate 

të skuqura; plastika në formë emulsioni; plastika polimerizuese; polietileni; polimere 

sintetike të papërpunuara; plastifikues për plastikë; kimikate për përdorim në prodhimin e 

poliuretaneve; katalizatorë; polipropileni [lëndë e parë]; rrëshira polipropileni; rrëshira 

polipropileni sintetike të papërpunuara; rrëshira polietileni; rrëshira polietileni tereftalate të 

papërpunuara; dyllë polieteni të mikronizuar për përdorim në prodhim; rrëshira polibutileni 

të papërpunuara; rrëshira polibutilene tereftalate të papërpunuara; agjentë shkumëzues; 

agjentë reduktues për përdorim në proceset kimike; polimere të përdorura në proceset e 

ndarjes; ngjitëse për përdorim në industri; kompost, pleh organik, plehra; preparate 

plehëruese; plehra kimike; kompozime për shuarjen e zjarrit; kompozime për parandalimin 

e zjarrit; preparate për kalitje; preparate për saldim; kompozime për rrezitje për lëkurën e 

kafshëve; substanca për rrezitje.  

6  Kontejnerë, dhe artikuj transporti dhe paketimi, prej metali; kazanët e mbeturinave 

[kapërce] prej metali për përdorim industrial; refuzoni kapakët prej metali; kazanët e 

mbeturinave të letrës prej metali për përdorim industrial; artikuj të paketimit, ambalazhimit 

dhe paketimit, prej metali; paleta magazinimi prej metali; rripa prej metali; fletë metalike 

për mbështjellje dhe paketim; shirita metalikë për qëllime lidhjeje; struktura dhe ndërtesa të 

transportueshme prej metali; materiale ndërtimi dhe ndërtimi dhe elemente prej metali; 

paleta metalike; kabllot jo-elektrike dhe telat prej metali të zakonshëm; metale të 

zakonshme dhe lidhjet e tyre; sende të vogla të pajisjeve metalike; kasaforta dhe sefë.  

7  Vegla makinerish; motorë, të ndryshëm nga mjetet tokësore; komponentët e lidhjes dhe 

transmisionit të makinerive (përveç mjeteve tokësore); mjete bujqësore të ndryshme nga 

veglat e dorës që operohen me dorë; makineritë e mbajtjes me kusht; makineri për 

menaxhimin dhe riciklimin e mbetjeve; makina për ndarjen e mbeturinave dhe  

plehrave; makina filtruese, ndarëse dhe centrifuga; makina për ndarjen e materialeve të 

riciklueshme; inkubatorë për vezë; Makinat shitëse.  

8  Vegla dhe pajisje dore [me dorë]; vegla dore për prerje, shpim, bluarje, mprehje dhe 

trajtim sipërfaqësor; material dore i plastikës për rrafshimin e një pjese të cktuar; takëm; 

brisqe; armë anësore, përveç armëve të zjarrit.  

9  Aparatet për transmetimin e zërit; aparate për transmetimin e imazheve; aparate për 
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riprodhimin e imazheve; aparate për riprodhimin e zërit; aparate për regjistrimin e 

imazheve; aparate për regjistrimin e zërit; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; 

kasa; makina llogaritëse; kompjuterë; pajisje për përpunimin e të dhënave; fikese zjarri; 

pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; kostume zhytjeje; maska për 

zhytës; doreza për zhytës; aparate frymemarrje per not nenujore; përmbajtje e regjistruar; 

bazat e të dhënave; përmbajtje e regjistruar mediatike; pajisje për ruajtjen e të dhënave; 

USB flash drives; harta elektronike të shkarkueshme; karta të printuara [magnetike]; lexues 

kartelash elektronike; regjistrime audio vizuale; pajisje ekrani, marrës televizive dhe pajisje 

filmike dhe video; publikime elektronike, të shkarkueshme; e-libra; media edukative e 

shkarkueshme; manuale udhëzuese në format elektronik; manuale trajnimi në formën e një 

programi kompjuterik; teknologjia e informacionit dhe pajisjet audio-vizuale, multimediale 

dhe fotografike; pajisje komunikimi; rrjete kompjuterike dhe pajisje për komunikim të të 

dhënave; kompjutera laptop; kompjuterë tabletë; telefonat inteligjentë; lexues të kartave 

inteligjente; tableta dixhitale; serverët e skedarëve; kompjuterë me palmtop; serverat e 

internetit; serverë intranet; sisteme kompjuterike; aparate për komunikim të të dhënave; 

pajisje për transmetim video; rrjetet lokale; aparate celulare për të dhëna; aparate për 

komunikim të të dhënave celulare; bordet e rrjetit; pajisje komunikimi pikë-për-pikë; 

aparate replikuese; aparate fotokopjuese; printera; skaner imazhesh; Skanera 3D; kamera 

me skanim të shpejtë; pajisje dhe aksesorë për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe 

mekanike); dispenzues biletash; terminalet e pagesave, pajisjet e shpërndarjes dhe 

klasifikimit të parave; harduer për përpunimin e pagesave elektronike për dhe nga të tjerët; 

terminale të sigurta për transaksione elektronike; sistemet e pikave të shitjes [pos]; stenda të 

përshtatura për kompjuterë tabletë; terminale interaktive; njësi rezervë për mbrojtjen e të 

dhënave; pajisje audio/vizuale dhe fotografike; pajisje audio dhe marrës radio; pajisje për 

kapjen dhe zhvillimin e imazheve; softuer; softuer për ueb server; softuer celular; softuer 

për ndërmarrje; softuer industrial; softuer për inteligjencën e biznesit; softuer i menaxhimit 

të performancës së biznesit [BPM]; softuer i menaxhimit të procesit të biznesit [BPM]; 

softuer vërtetimi; softuer kontabël; softuer komunikimi kompjuterik për t'i lejuar klientët të 

kenë akses në informacionin e llogarisë bankare dhe të kryejnë transaksione biznesi 

bankare; programe për përpunimin e të dhënave; porta inteligjente për analizën e të 

dhënave në kohë reale; aplikacione celulare; aparate dhe instrumente fotografike; makina 

dhe aparate kinematografike; aparate dhe instrumente optike; aparate dhe instrumente 

peshimi; aparate dhe instrumente gjeodezike; aparate dhe instrumente matëse; aparate dhe 

instrumente kontrolluese (mbikëqyrëse); aparate dhe instrumente sinjalizuese; aparate dhe 

instrumente për shpëtimin e jetës; aparate dhe instrumente shkencore; aparate dhe 

instrumente mësimore; aparate dhe instrumente për kontrollin e energjisë elektrike; stacione 

karikimi për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për akumulimin e energjisë 

elektrike; aparate dhe instrumente për ndërrimin e energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për transformimin e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për 

rregullimin e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për përcjelljen e rrymës elektrike; 

aparate fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike; komponente elektrike dhe 

elektronike; pajisje optike, përmirësues dhe korrigjues; përmirësues optikë; lazer; pajisje 

lundrimi, udhëzimi, gjurmimi, shënjestrimi dhe hartimi; aparate dhe instrumente për 

gjeolokacion; instrumente, indikatorë dhe kontrollorë matës, zbulues dhe monitorues; 

sensorë dhe detektorë; pajisjet e testimit dhe kontrollit të cilësisë; instrumente matëse, 

numëruese, rreshtuese dhe kalibruese; regjistruesit dhe regjistruesit e të dhënave; 
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instrumente për matjen e peshës; instrumente matëse të distancës dhe dimensioneve; 

instrumente për matjen e shpejtësisë; instrumente për matjen e temperaturës; instrumente 

për matjen e kohës (duke mos përfshirë orët dhe orët); instrumente për matjen e energjisë 

elektrike; kontrollorët (rregullatorët); matës të përmbajtjes; matës të nivelit; treguesit e 

nivelit; sensorë niveli; detektorë të nivelit të mbushjes; sensorë matës; skanerë infra të 

kuqe; detektorëlazer; treguesit e ngarkesës; aparate diagnostikuese, jo për qëllime 

mjekësore; simulator instrumentesh; mekanizma që funksionojnë me monedha; pajisje 

mbrojtëse dhe sigurie; aparate sinjalizuese; alarme dhe pajisje paralajmëruese; të gjitha të 

lartpërmendurat duke përjashtuar aparatet e monitorimit të gomave, sensorët e presionit të 

gomave, matësat e presionit të gomave si dhe pajisjet matëse në lidhje me automjetet.  

16  Letër dhe karton; letër kopjimi [kartelë]; kontejnerë kartoni; materiale ambalazhimi prej 

kartoni; qese dhe artikuj për paketimin, ambalazhimin dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose 

plastikës; qese mbeturinash prej letre ose plastike; film plastik për paketim; materiale të 

shtypura; postera; pankarta prej letre; shfaqin banderola të bëra prej kartoni; materiale 

mësimore [përveç aparateve]; libra; libreza; manuale për qëllime mësimore; pamflete; 

revista profesionale; fletëpalosje; fletushka; revista; katalogë; fletë udhëzuese; pulla [vula]; 

karta; kartolina për Krishtlindje; modele të printuara; kartelat e emrave; kapëse për 

mbajtëset e distinktivit të emrit [kushtet e zyrës]; materiale libërlidhjeje; fotografi [të 

shtypura]; blloqe printimi; artikuj shkrimi; stilolapsa me top; albume fotografike dhe 

albume të koleksionistëve; libra me autograf; çamçakëz [ngjitës] për artikuj shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; materiale plastike për ambalazhim; letër lidhje e ricikluar; materialet e 

artistëve; penela  

17  Gomë, e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar; guta-perka (substancë për mbushjen e 

dhëmbit); çamçakëz, të papërpunuar ose gjysmë të përpunuar; asbest i papërpunuar dhe 

gjysmë i përpunuar; mikë, e papërpunuar ose pjesërisht e përpunuar; zëvendësues të 

gutaperkës së papërpunuar dhe gjysmë të përpunuar; zëvendësues për çamçakëz të 

papërpunuar dhe gjysmë të përpunuar; zëvendësuesit e asbestit të papërpunuar dhe gjysmë 

të përpunuar; zëvendësues për mikë të papërpunuar dhe gjysmë të përpunuar; rrëshira në 

formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; rrëshira gjysmë të përpunuara; rrëshira në 

formë të ekstruduar; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; lëndë 

plastike gjysmë të përpunuara; poliester; fibra minerale; elastomere; rrëshira natyrale 

gjysmë të përpunuara; fibra të ngopura me rrëshira sintetike për përdorim në prodhim; fibra 

plastike, të ndryshme nga ato për përdorim tekstili; fijet e materialeve plastike, të ndryshme 

nga ato për përdorim tekstili; plastikë e përbërë e ricikluar; plastikë e përbërë e ricikluar për 

përdorim në prodhim; plastika e ricikluar; substanca plastike, gjysmë të përpunuara; fletë 

plastike [gjysmë të gatshme]; materiale plastike të laminuara për përdorim në prodhim; 

plastika në formë fletësh, filmash, blloqesh, shufrash dhe tubash; materiale plastike në 

formë shiritash [gjysmë të gatshme]; materiale plastike në formë shufra [gjysmë të 

gatshme]; materiale plastike në formë shiritash [produkte gjysëm të gatshme]; materiale 

plastike në formë seksionesh [produkte gjysëm të gatshme]; gome e ricikluar e perzier me 

material plastik; gome sintetike ne forme granula; fishekë prej gome të ricikluar; gome 

sintetike ne forme pluhurash; materiale paketimi; materiale ndaluese; materiale izoluese; 

tuba fleksibël, tuba, zorrë dhe pajisje për to, duke përfshirë valvulat, jo metalike.  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure; gëzof; bagazhe dhe valixhe; bagazhe, çanta, kuleta dhe 

transportues të tjerë; çanta për palestër; cadra dhe cadra; shkopinj ecjeje; sakatari; kamzhik; 

parzmore; qafore për kafshë; mbulesa për kafshët  
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20  Kontejnerët dhe mbyllësit dhe mbajtëset e tyre, jometalike; arka dhe paleta, jo metalike; 

paleta të lëvizshme të bëra nga materiale jo metalike; pasqyra (xhami i argjendtë); korniza 

fotografish; mobilje; tavolina stolash; stola [mobilje]; tavolina; majat e tavolinave; mobilje 

për ndenjë; kontejnerë, jo prej metali [magazinimi, transporti]; material i butë i bardhë si 

argjilë i përbërë nga silikati i hidratuar i magnezit; guaca; qelibar i verdhë; kockë kafshësh 

[material i papunuar ose pjesërisht i punuar]; bri, i papunuar ose gjysëm i përpunuar; kockë 

balene, e papunuar ose gjysmë e përpunuar; substancë e fortë me ngjyrë të bardhë kremoze 

që përbën pjesën kryesore të pjesëve të një elefanti (perdoret zakonisht per zbukurime), i 

papunuar ose gjysëm i përpunuar; guaca dekoruese (orientale), e papunuar ose gjysem e 

perpunuar.  

21  : Kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhine; enë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi 

dhe tavoline, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; leckë pluhurash; lecka për pastrimin e 

syzeve; mbajtëse filxhani; gota dhe filgjanë; slitë (enë tavoline); krehër; sfungjerë; brusha; 

material për bërjen e furçave; artikuj pastrimi; qelqi, i papunuar ose gjysëm i përpunuar, 

përveç xhamit të ndërtimit; enë balte.  

22  :  Çanta dhe thasë për paketim, ruajtje dhe transport; çanta tekstili për paketimin e 

mallrave [zarfe, thasë]; thasë për transportin e mbeturinave; litarë dhe fije; rrjeta; pëlhura 

gome, tenda, tenda dhe mbulesa të papërshtatshme; vela; thasë për transportin dhe ruajtjen 

e materialeve me shumicë; materiale mbushëse dhe mbushëse (përveç letrës, kartonit, 

gomës ose plastikës); tekstil fibroz i papërpunuar.  

24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri; pëlhurë perde; mallrat tekstile dhe 

zëvendësuesit e mallrave tekstile.  

25  Veshje; veshje për kohën e lirë; shallë qafe; tuta; këmisha; pantallona; xhaketa [veshje]; 

pantallona të shkurtra; këmisha me mëngë të shkurtra; xhaketa të gjata; të brendshme; nate; 

veshje të jashtme; kombinime [veshje]; shalle qafe [silenciator]; funde; Pantallona të 

shkurtra; kostume për palestër; këmisha; pantallona të shkurtra djerse; çorape; çorape te 

gjata; uniforma; këpucë; këpucë pune; pantofla; këpucë lëkure; këpucë të lehta dhe të holla; 

çorape të brendshme për këpucë; çizme; shallë këpucësh; këpucë për burra dhe gra; veshje 

koke; kapele; kapuç [veshje]; shalle koke; kapele [kapelë].  

26  Dantella; qëndisje; shirita; gërsheta; butona; gjilpëra; grepa dhe sy; kunjat; aksesorë për 

veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili dekorativ; distinktivë të risi dekorative [butona]; 

shirita të materialeve tekstile; bukuri, përveç stolive, unazave të çelësave ose zinxhirëve.  

28  Lodra, lojëra, lodra dhe risitë; lojëra aftësish dhe aksioni; lodra veprimi; tavolina për 

pingpong; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; artikuj dhe pajisje 

sportive; dekorime për pemët e Krishtlindjeve.  

31  Kokrra të pa ziera  dhe të papërpunuara; fara të pa ziera  dhe të papërpunuara; fruta të 

freskëta, arra, perime dhe barishte; bimë natyrore; lulet; qepë; fidane; ushqime shtazore; 

pije për kafshë shtëpiake; ushqim për shpendët; kafshë të gjalla; malt (drithëra të thata).  

32  Birrë; pije te lehta; kvass [pije joalkoolike]; ujë mineral [pije]; ujë të gazuar; pije 

joalkoolike; pije frutash; lëngje; koncentrate të lëngjeve të frutave; shurupe për përgatitjen e 

pijeve joalkoolike  

33  Pije alkoolike (përveç birrës); preparate për prodhimin e pijeve alkoolike; pije alkoolike 

dhe pije alkoolike; raki; aperitivë  

35  : Shërbimet e analizës së biznesit, kërkimit dhe informacionit; asistencë biznesi, 

menaxhim dhe shërbime administrative; analiza e çmimit të kostos në lidhje me 

depozitimin, largimin, trajtimin dhe riciklimin e mbetjeve; shërbime konsulence në lidhje 
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me prokurimin e mallrave dhe shërbimeve; kuotimet e çmimeve të mallrave ose 

shërbimeve; ofrimi i informacionit të konsumatorit në lidhje me mallrat dhe shërbimet; 

informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqan këshillimi për 

konsumatorët]; administrim biznesi; shërbime nëpunësi; shërbime reklamimi, marketingu 

dhe promovimi; reklama, marketing dhe konsulencë promovuese, shërbime këshillimi dhe 

asistence; studime marketingu; analiza e tregut; mbledhjen dhe sistematizimin e të dhënave 

të biznesit; konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese; konsulencë profesionale biznesi; 

shërbimet e ankandit; ofrimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; menaxhim biznesi i pikave me shumicë dhe pakicë; shërbimet e 

marrëdhënieve me publikun; demonstrimet e produkteve dhe shërbimet e paraqitjes së 

produkteve; shërbime ekspozitash tregtare dhe ekspozitash komerciale; shërbimet e 

programit të besnikërisë, nxitjes dhe bonusit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

produktet e letrës njëpërdorimshme; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me veshjet; 

shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me mobiljet; shërbime të shitjes me pakicë të 

lidhura me artikuj shkrimi; shërbimet e shitjes me pakicë që kanë të bëjnë e ushqimi; 

shërbime të dyqaneve me pakicë në fushën e veshjeve; shërbimet e shitjes me pakicë në 

lidhje me pajisjet kompjuterike; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me programet 

kompjuterike; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me artikujt e pastrimit; shërbimet e 

shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet sportive; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

pëlhurat; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me veshjet e kokës; shërbimet e shitjes me 

pakicë në lidhje me produktet ushqimore; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

materialet e shtypura; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me këpucët; shërbimet e 

shitjes me pakicë në lidhje me çantat; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me artikujt 

sportivë; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e ndërtimit; shërbimet e shitjes 

me pakicë në lidhje me materialet e ndërtimit; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

aksesorët e veshjeve; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet e kopshtarisë; 

shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me kompjuterët e veshur; shërbimet e shitjes me 

pakicë në lidhje me pajisjet e kopshtarisë; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

produktet e hortikulturës; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me përmbajtjen e 

regjistruar; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e teknologjisë së 

informacionit; shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me produktet e letrës 

njëpërdorimshme; shërbime me shumicë në lidhje me veshjet; menaxhimi i biznesit të 

pikave të shitjes me shumicë; shërbime me shumicë në lidhje me mobiljet; shërbimet e 

shitjes me shumicë në lidhje me furnizimet e shkrimit; shërbimet e shitjes me shumicë në 

lidhje me produktet ushqimore; shërbime me shumicë në lidhje me harduerin kompjuterik;  

shërbime me shumicë në lidhje me programet kompjuterike; shërbime me shumicë në lidhje 

me artikujt e pastrimit; shërbime me shumicë në lidhje me pajisjet sportive; shërbime me 

shumicë në lidhje me pëlhurat; shërbime me shumicë në lidhje me veshjet e kokës; 

shërbime me shumicë në lidhje me materialet e shtypura; shërbime me shumicë në lidhje 

me këpucët; shërbime me shumicë në lidhje me çantat; shërbime me shumicë në lidhje me 

artikujt sportivë; shërbime me shumicë në lidhje me pajisjet e ndërtimit; shërbimet e shitjes 

me shumicë në lidhje me pajisjet e hortikulturës; shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje 

me produktet e hortikulturës; shërbime me shumicë në lidhje me pajisjet e teknologjisë së 

informacionit; përpilimi i informacionit mjedisor.  

37  Grumbullimi i plehrave [pastrimi refuz]; riparimi i kontejnerëve të transportit; 

informacione për riparimin; riparimi i hekurishtes; mirëmbajtja dhe riparimi i rezervuarëve 
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të magazinimit; riparimi i makinerive për trajtimin e mbetjeve industriale; riparimi i 

makinerive për trajtimin e mbetjeve organike; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe 

aparateve për grimcim të mbeturinave; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe 

aparateve ngarkim-shkarkuese; riparimi dhe mirëmbajtja e kontejnerëve dhe artikujve të 

transportit dhe paketimit, prej metali; riparimin dhe mirëmbajtjen e kazanëve të 

mbeturinave [kapeve] prej metali për përdorim industrial; riparimi dhe mirëmbajtja e 

mbeturinave prej metali; riparimin dhe mirëmbajtjen e koshave të letrës së mbeturinave prej 

metali për përdorim industrial; riparimi dhe mirëmbajtja e paletave të depozitimit të metalit; 

riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave dhe ndërtesave të transportueshme prej metali; 

riparimi dhe mirëmbajtja e paletave metalike; riparimin dhe mirëmbajtjen e kontejnerëve, 

dhe mbylljet dhe mbajtëset e tyre, jometalike; riparimi dhe mirëmbajtja e arkave dhe 

paletave, jo metalike; riparimi dhe mirëmbajtja e paletave të lëvizshme të bëra nga 

materiale jo metalike; shërbime ndërtimi; ndërtimi, ndërtimi dhe rrënimi; dhënia me qira e 

veglave, impianteve dhe pajisjeve për ndërtim dhe rrënim; nxjerrja e burimeve natyrore; 

asgjësimi, dezinfektimi dhe kontrolli i dëmtuesve; mirëmbajtja dhe riparimi i mobiljeve; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i ashensorit dhe ashensorit; pastrimi dhe kujdesi i 

pëlhurës, tekstilit, lëkurës, gëzofit dhe mallrave të bëra prej tyre; sigurimin e informacionit 

në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e makinerive dhe aparateve për thërrmimin e 

mbeturinave; heqja e mbeturinave [pastrimi]; riparimi ose mirëmbajtja e makinerive dhe 

aparateve për kompaktimin e mbeturinave; instalimi i sistemeve me energji diellore; 

mirëmbajtjen dhe riparimin e instalimeve të energjisë diellore; instalimi i sistemeve të 

energjisë së erës; shërbime riparimi për gjeneratorë elektrikë dhe turbina me erë; instalimi 

dhe riparimi i pajisjeve elektrike; riparimi i pajisjeve elektrike dhe instalimeve 

elektroteknike; riparimi i impianteve dhe makinerive të biogazit.  

39  Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; magazinimi i mallrave; gjurmimi dhe 

gjurmimi i dërgesave; shërbimet e informacionit në lidhje me metodat e transportit; 

shërbime konsulence në lidhje me transportin; shërbime për rregullimin e transportit; 

magazinimi me shumicë; transporti dhe magazinimi; marrja me qira e kafazeve me paleta; 

ofrimi i informacionit në lidhje me shërbimet e magazinimit; sigurimin e informacionit në 

lidhje me marrjen me qira të hapësirës së depove; informacione për transportin; 

informacion për ruajtjen; shërbimet e navigimit; transporti dhe dërgimi i mallrave; marrja 

me qira e mjeteve të transportit; ngarkimi dhe shkarkimi i automjeteve; të gjitha të 

lartpërmendurat, duke përjashtuar transportin, paketimin dhe ruajtjen e aparateve dhe 

instrumenteve elektrike dhe elektronike të automjeteve dhe përbërësve të tyre, aparaturat 

për monitorimin e gomave, sensorët e presionit të gomave, matësat e presionit të gomave, 

gomat, veshjet, këpucët, veshjet e kokës dhe çanta; magazinimi i mbeturinave; transportimi 

i mbeturinave; deponimi i mbeturinave [transporti]; largimi i mbeturinave; marrja me qira e 

kontejnerëve për ruajtjen e mbeturinave; grumbullimi i mbetjeve komerciale; grumbullimi 

dhe transporti i skrapit elektronik; grumbullimi i letrës dhe kartonit për riciklim; hedhja 

[transportimi] i mbeturinave; transportin dhe ruajtjen e mbeturinave; shërbimet e shpëtimit, 

rikuperimit, tërheqjes dhe shpëtimit; mbushja e makinave dhe kontejnerëve; marrja me qira 

e kontejnerëve të riciklimit; shërbimet e grumbullimit të mbeturinave; grumbullimi i 

kontejnerëve për mbetjet materiale; parkimi dhe magazinimi i automjeteve; organizimi i 

transportit për turne udhëtimi. 

40  : Riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve; trajtimi dhe riciklimi i paketimit; përpunimi i 

tekstilit, lëkurës dhe gëzofit; konsulencë në lidhje me riciklimin e mbeturinave dhe 
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plehrave; sigurimi i informacionit në lidhje me riciklimin e mbetjeve; shërbimet e 

menaxhimit të mbetjeve [riciklimi]; informacion, këshillim dhe shërbime konsulence në 

lidhje me riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; shërbimet e riciklimit; klasifikimi i 

mbetjeve dhe materialeve të riciklueshme; riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave; 

shkatërrimi i mbeturinave dhe mbeturinave; djegia e mbeturinave dhe mbeturinave; 

konsulencë në lidhje me djegien e mbeturinave dhe plehrave; konsulencë në lidhje me 

shkatërrimin e mbeturinave dhe plehrave; klasifikimi i mbetjeve dhe materialeve të 

riciklueshme [transformimi]; trajtimi i mbetjeve; trajtimi i materialit nga mbeturinat; 

trajtimi i mbetjeve [transformimi]; trajtimi [riciklimi] i mbetjeve; riciklimi i materialeve me 

vlerë; kondicionimi dhe pastrimi i ajrit dhe ujit; trajtimi i ushqimit dhe pijeve; prodhimi i 

energjisë; shtypjen dhe zhvillimin fotografik dhe kinematografik; dyfishimi i regjistrimeve 

audio dhe video; trajtimin e materialeve të mbeturinave në fushën e kontrollit të ndotjes së 

mjedisit; trajtimi i materialeve të mbeturinave; trajtimi i mbetjeve industriale; sigurimi i 

informacionit në lidhje me dhënien me qira të makinerive dhe aparateve për grimcimin e 

mbeturinave; sigurimi i informacionit në lidhje me marrjen me qira të makinerive dhe 

aparateve për kompaktimin e mbeturinave; riciklimi i plastikës; riciklimi i letrës; rikuperimi 

i materialit nga mbeturinat; dhënia me qira e makinerive dhe aparateve për kompaktimin e 

mbeturinave; shkatërrimi i plehrave; riciklimi i veshjeve.  

41  Mësimdhënie; mentorimi akademik i fëmijëve të moshës shkollore; trajnimi; zhvillimi i 

kurseve arsimore dhe i provimeve; shërbime konsulence në lidhje me zhvillimin e kurseve 

të trajnimit; ofrimi i kurseve të trajnimit; udhëzim ushtrimesh; shërbime argëtimi; aktivitete 

sportive dhe kulturore; shërbime stërvitore për aktivitete sportive; ofrimi i shërbimeve 

edukative argëtuese për fëmijët në qendrat pas shkollës; shërbimet kulturore.  

42  Shërbime pritëse dhe softuer si shërbim dhe marrje me qira e softuerit; dizajnimi dhe 

zhvillimi i softuerit; dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike; shërbimet e 

programimit të TI-së; shërbime inxhinierike në fushën e teknologjisë mjedisore; shërbime 

inxhinierike në lidhje me robotikën; projektimi i sistemeve të ruajtjes; programimi i 

softuerit për menaxhimin e inventarit; auditimi i energjisë; ofrimi i këshillave teknike në 

lidhje me masat e kursimit të energjisë; shërbime inxhinierike në fushën e teknologjisë së 

energjisë; kërkime në fushën e energjisë; dizajnimin e materialeve të ambalazhimit dhe 

ambalazhimit; ofrimi i informacionit, këshillave dhe konsulencës në lidhje me 

kompensimin e karbonit; kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; shërbimet e testimit 

dhe inspektimit mjedisor; konsulencë teknike në fushën e shkencës mjedisore; shërbimet e 

projektimit në lidhje me impiantin për industrinë e bioteknologjisë; kërkime në fushën e 

ekologjisë; shërbimet e zhvillimit biologjik; shërbimet e shkencave natyrore; të gjitha sa më 

sipër, duke përjashtuar shërbimet e kërkimit dhe analizës industriale në lidhje me 

automjetet dhe pjesët e tyre; shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; shërbimet e analizave 

industriale dhe kërkimore; kërkimi teknologjik; shërbimet shkencore dhe dizajni në lidhje 

me to; shërbimet teknologjike dhe dizajni në lidhje me to; kërkimi shkencor; shërbimet e 

analizës industriale; kërkime industriale; konsulencë teknologjike; projektimi dhe zhvillimi 

i produkteve inxhinierike; zhvillimi i makinerive industriale; të gjitha shërbimet e 

sipërpërmendura në fushën e materialeve të disponueshme, riciklimit, trajtimit të mbetjeve, 

energjisë dhe teknologjisë mjedisore; hulumtime në lidhje me analizën e mbetjeve; 

projektimi i pajisjeve për transportin e mbeturinave; monitorimi mjedisor i zonave të 

trajtimit të mbetjeve; projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të gjenerimit të energjisë 

rigjeneruese; sherbime inxhinierike ne fushen e teknologjise se ndertimit  
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44  Shërbime mjekësore; shërbimet e kujdesit shëndetësor për kafshët; kujdesi për higjenën 

njerëzore dhe bukurinë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për kafshët; shërbimet e bujqësisë, 

hortikulturës dhe pylltarisë; bujqësi (kultura); mbjellja e pemëve për qëllime të 

kompensimit të karbonit; ofrimi i informacionit online për shërbimet e bujqësisë, 

hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime këshillimore dhe konsulence në lidhje me përdorimin 

e trajtimeve jo kimike për bujqësi dhe hortikulturë të qëndrueshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/145 

(220) 01/02/2022 

(300) 018527763  05/08/2021  EU 

(731) Eurolab Internacional Grup trgovina 

in storitve d.o.o. Tomšičeva ulica 3, 1000 

Ljubljana, Slovenia., SI 

(591) e zeze,bardhe, verdhe 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike, Vere.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/146 

(220) 01/02/2022 

(731) EXIT GROUP - SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E kaltërt, e bardhë, e zezë,  hirit, dhe 

kombinim i ngjyrave 

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Nrb. 70224686 

Adresa: Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 
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buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/147 

(220) 01/02/2022 

(731) EXIT GROUP - SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, , KS 

(591) E gjelbërt, e bardhë, e zezë, e hirit, 

dhe kombinim i ngjyrave 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  
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(210) KS/M/ 2022/148 

(220) 01/02/2022 

(731) EXIT GROUP - SH.P.K 

Rr.Aziz Abrashi nr.86, Zona Industriale, 

10000, Prishtinë-Fushë Kosovë, , KS 

(591)  Vjollce, e bardhë, e zezë, e hirit dhe 

kombinim i ngjyrave.  

(740)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Nrb. 70224686 

Adresa: Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/151 

(220) 01/02/2022 

(731) POREX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32 Prishtinë, KS 

(591) e zeze 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)  interclick 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu.kafja artificiale,mielli dhe 

produkte te drithërave, buka,brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret, mjalta, melmesat,tharmi, 

pluhuri per pjekje,kripa,mustarda, uthulla,salcat(mëlmesa)erëza, akulli  

35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre  
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39  Transporti, ambalanzhimi dhe deponimi i mallrave,menaxhim udhetimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/152 

(220) 01/02/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) Kalter mbyllt, Kuq  

(740)  Sokol.ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Mishi peshkut, shpeze dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konzervuara te ngrira, te thara dhe te ziera, xhelatinat,reçelat, kompostot, vezët e 

qumështi dhe produktet e tij, vaji yndyrat per ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu.kafja artificiale,mielli dhe produkte te 

drithërave, buka,brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret, mjalta, melmesat,tharmi, pluhuri per 

pjekje,kripa,mustarda, uthulla,salcat(mëlmesa)erëza, akulli 

31  Produktet dhe kokrrat bujqesore,te kopshtarisë dhe pylltarisë qe nuk jan perfshire ne 

klasat tjera, kafshët e gjalla pemët dhe perimet e freskëta,farat, bimët dhe lulet natyrore, 

ushqimi per kafshe, malta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/153 

(220) 01/02/2022 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) Kalter mbyllt, Kuq  

(740)  Sokol.ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi peshkut, shpeze dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konzervuara te ngrira, te thara dhe te ziera, xhelatinat,reçelat, kompostot, vezët e 

qumështi dhe produktet e tij, vaji yndyrat per ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu.kafja artificiale,mielli dhe produkte te 

drithërave, buka,brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret, mjalta, melmesat,tharmi, pluhuri per 

pjekje,kripa,mustarda, uthulla,salcat(mëlmesa)erëza, akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqesore,te kopshtarisë dhe pylltarisë qe nuk jan perfshire ne 

klasat tjera, kafshët e gjalla pemët dhe perimet e freskëta,farat, bimët dhe lulet natyrore, 

ushqimi per kafshe, malta  
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(210) KS/M/ 2022/154 

(220) 02/02/2022 

(300) 2021 097717  05/08/2021  JP 

(731) FANUC CORPORATION 

3580 Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-

mura Minamitsuru-gun Yamanashi, JP 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  ROBOSHOT 

 

 
     

 

(511) 7  Makina per derdhje ne kallupe me injektim; makina dhe aparate per perpunimin e 

plastikes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/155 

(220) 02/02/2022 

(300) 2021 097716  05/08/2021  JP 

(731) FANUC CORORATION 

3580 Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-

mura Minamitsuru-gun Yamanashi, KZ 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  ROBODRILL 

 

 
     

 

(511) 7  Qendra per perpunimin e makinave; makina dhe vegla tjera per perpunimin e 

metaleve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/156 

(220) 02/02/2022 

(300) 2021 097715  05/08/2021  JP 

(731) FANUC CORPORATION 

3580 Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-

mura Minamitsuru-gun Yamanashi, JP 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  ROBOCUT 

 

 
     

 

(511) 7  makinat elektrike me shkarkim (zbrazje); makina dhe vegla tjera per perpunimin e 

metaleve  
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(210) KS/M/ 2022/157 

(220) 02/02/2022 

(731) ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

 Republic of North Macedonia, MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)  MAZENID 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/159 

(220) 02/02/2022 

(731) Fatmir Zymberi rr. Lidhja e Pejes nr 

332, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, llaqe, konservues kunder ndryshkut, ngjyrues, ngjyrues dhe preparate qe 

perdoren per mbrojtjen nga korrozioni, fiksues dhe sikative per bojera, Vajra kunder 

ndryshkut dhe vajra per ruajtjen e drurit  

25  Uniforma pune  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/160 

(220) 02/02/2022 

(731) LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, 10000 

Zagreb, Croatia, HR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   
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(511) 30  Ëmbëlsira; akullore; akull për ngrënje; akullore me lëng frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/161 

(220) 02/02/2022 

(731) LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, 10000 

Zagreb, Croatia, HR 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira; akullore; akull për ngrënje; akullore me lëng frutash.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/162 

(220) 02/02/2022 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, Germany , DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  JUNNBRY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/164 

(220) 02/02/2022 

(731) MAKPROGRES DOO 

St. Vojdan Cernodrinski br.8, 2310 Vinica, 

MK 

(591) e bardhe, e zeze 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Krakera të kripura, ushqime te imëta (grimësina), shkopinj të kripur, biskota, 

ushqime te imëta (grimësina), pasta të vogla, ushqime të lehta (snaks), miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat.   
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35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me Krakera të kripura, ushqime te imëta 

(grimësina), shkopinj të kripur, biskota, ushqime te imëta (grimësina), pasta të vogla, 

ushqime të lehta (snaks), miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; shërbime agjencish për 

import-eksporte.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/165 

(220) 02/02/2022 

(731) Ermal Panduri Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) e kaltër dhe e bardhë 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Publikime të shtypura;revista;gazeta;katalogje;libra;fotografi;materiale të 

zyrës;materiale për artistë;brusha për ngjyrosje;material mësimor dhe udhëzues;blloqe 

printimi;posterë;kartolina;kartolina postare;kartolina urimi;ftesa;ditare;kalendarë;albume 

fotografish;printime;çanta dhuratash;kuti dhuratash;etiketa dhe kordele 

dhuratash;fletore;instrumente shkrimi dhe shkumësa me ngjyrë;afishe;pulla 

postare;organizues personal;libra të adresave;fletore shënimesh;mbajtës lapsash;mbulesa 

për tavolina;modele qëndisjeje, qepjeje dhe thurjeje;pulla postare për shënim të vlerës së 

tarifës së postës  

35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, funksione 

të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të gjitha 

shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe 

në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda 

fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes 

përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes; 

operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të 

mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave; 

mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet.  

38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 

lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve.  
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41  Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese 

multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të 

mediave transmetuese; shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve 

Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); shërbime argëtuese në natyrë 

të programeve televizive dhe filmave; televizioni sipas kërkesës; pagesa sipa shikimit dhe 

pagesa e shërbimeve te abonimit televiziv; shërbimet e transmetimit televiziv kabllor; 

shërbimet e transmetimit dhe telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës kabllore; 

televizioni interaktiv; regjistrimet jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e komedis, 

dramës, aksionit, shumëllojshmëri, aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor 

(muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme zbavitëse, dokumentar dhe animacion; 

prodhim dhe publikim i audiokasetave elektronike; interaktive në internet argëtuese në 

natyrën e një faqe interneti që përmban fotografi jo shkarkohen, video, audio dhe 

prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të tjera multimediale në lidhje me filmat dhe 

programet televizive në fushat komedi, dramë, aksion, shumëllojshmëri, aventurë, sport, 

muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet 

argëtuese, dokumentare dhe animacion; revista online, domethënë, blogje në fushën e 

filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të internetit; sigurimin e informacionit në lidhje 

me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe 

shpërndarjen e radios; shërbime regjistrimi video. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/166 

(220) 02/02/2022 

(731) Ermal Panduri Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

(540)  DEBAT PLUS 

 

 
     

 

(511) 16  Publikime të shtypura; revista; gazeta; katalogje; libra; fotografi; materiale të 

zyrës; materiale për artistë; brusha për ngjyrosje; material mësimor dhe udhëzues; blloqe 

printimi; posterë; kartolina; kartolina postare; kartolina urimi; ftesa; ditare; kalendarë; 

albume fotografish; printime; çanta dhuratash; kuti dhuratash; etiketa dhe kordele dhuratash 

;fletore ;instrumente shkrimi dhe shkumësa me ngjyrë; afishe; pulla postare; organizues 

personal; libra të adresave; fletore shënimesh; mbajtës lapsash; mbulesa për tavolina; 

modele qëndisjeje, qepjeje dhe thurjeje; pulla postare për shënim të vlerës së tarifës së 

postës  

35  Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, funksione 

të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të gjitha 

shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe 

në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda 

fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes 

përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes; 

operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të 

mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave; 

mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet. 
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38  Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime 

dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme, 

tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst 

dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive 

lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të 

informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi 

debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve.  

41  Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese 

multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të 

mediave transmetuese; shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve 

Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); shërbime argëtuese në natyrë 

të programeve televizive dhe filmave; televizioni sipas kërkesës; pagesa sipa shikimit dhe 

pagesa e shërbimeve te abonimit televiziv; shërbimet e transmetimit televiziv kabllor; 

shërbimet e transmetimit dhe telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës kabllore; 

televizioni interaktiv; regjistrimet jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e komedis, 

dramës, aksionit, shumëllojshmëri, aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor 

(muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme zbavitëse, dokumentar dhe animacion; 

prodhim dhe publikim i audiokasetave elektronike; interaktive në internet argëtuese në 

natyrën e një faqe interneti që përmban fotografi jo shkarkohen, video, audio dhe 

prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të tjera multimediale në lidhje me filmat dhe 

programet televizive në fushat komedi, dramë, aksion, shumëllojshmëri, aventurë, sport, 

muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet 

argëtuese, dokumentare dhe animacion; revista online, domethënë, blogje në fushën e 

filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të internetit; sigurimin e informacionit në lidhje 

me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe 

shpërndarjen e radios; shërbime regjistrimi video.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/167 

(220) 03/02/2022 

(731) Gama Europharm SH.P.K.  

Prishtinë, Rexhep Krasniqi, komp. EXDS-2, 

H.C Përdhes, Nr1, KS 

(591) Gjelber,kalter 

(740)  Elbasan Rexhaj Prishtinë - Lagja 

Arberia Rr. Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte jo-medicinale për higjenë, kujdes dhe mirëmbajtje të lëkurës; mallëra të 

higjienës personale; produkte kozmetike; sapunë; parfumeri; vajëra esencialë; shampon për 

kokë dhe flokë; preparate jo-medicinale për përkujdes të lëkurës dhe pastrim; kremëra 

lëkure, llosione për lëkurë dhe flokë, gjel, vajëra, kremëra të ftohta; preparate për 
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përkujdesjen e lëkurës; preparate për mbrojtjen nga dielli; preparate për zbardhjen e 

lëkurës; pasta dhëmbësh dhe pastrues goje jo për qëillime medicinale; freskues të 

gojës/frymëmarrjes; gjel dentar; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhjen e dhëmbëve, 

preparate lustrimi për dhëmbë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve dhe përshpejtues, 

preparate kozmetike për heqjen e njollave në dhëmbë; preparate toaleti jo-medicinale; 

preparate për përkujdesjen orale; preparate për pastrim, larje, lustrim dhe heqjen e aromës 

së keqe në protezat e dhëmbëve.”  

5  “Preparate farmaceutike; preparate sanitare;ushqim per foshnje; leukoplaste; preparate 

per shkaterrimin e demtuesve;mjete disenfektuese; uje deti per barna mjeksore; uje golard; 

uje termik uje balsam;shtesa ushqimi; ushqim dietic; nisheste; aminoacide;anestetik;fasha 

mjeksore;menstruale;peceta higjenike; fasha mjeksore; canta me medikamente-barera 

dietike te pershtatura per perdorim mjeksore;bylyzyk dore per qellime mjeksore;pastila per 

perdorim farmaceutik;kapse per peceta higjenike;preparate per shperlarjen e syve;pambuk 

antiseptik;pambuk per perdorim mjeksore;leng I pergaditur nga barishtat per perdorim 

farmaceotik;dezodorante per rroba  dhe tekstil;detergjente per perdorim mjeksore;faculeta 

te lagura si mjete per dizenfektim;preparate per balsamin per perdorim mjeksor;pije nga 

embeltuesit e qumshtit per perdorim farmaceotik;sheqer qumeshti per  qellime 

farmaceotike;breke thithese;pambuk thithes;vaj ricinusi per perdorim mjeksor;brek per 

foshnje;pelena te papershkueshme nga uji;qumsht blete si shtese ushqimi 

pelte;medikamente kunder djersitjes;krip aromatike;krip per banje nga uji mineral;caj 

mjeksor;yndyr bimore;mjete per  pastrimin e gojes per destinime mjeksore;vaj nga farerat e 

lirit si shtojca ushqimi;qumsht pluhur per foshnje;shtes proteinash per ushqim per 

kafshe;fije bimore;preparate per  sherim  local te pickimit te insekteve;preparate kimike 

farmaceotike  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, 

pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë 

seksuale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/168 

(220) 03/02/2022 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,               

, US 

(591) Rozë (pink),e kaltërt (blu) dhe e 

bardhë 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte sanitare mbrojtëse për femra.  

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

462 

 

(210) KS/M/ 2022/169 

(220) 03/02/2022 

(731) EMONA CENTER Sh.P.K 

Magjistralja Mitrovicë-Prishtinë. Km. 13 

Vushtrri, KS 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  IDEAL FOODS 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; peceta për bebe; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në 

kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri; detergjente.  

5  Produkte higjenike; pelena me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese; 

pamuk për qellime farmaceutike; fasha adhezive; plaster; material për lidhje; peceta 

(paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik.  

29  Mish; peshkë; shpend shtëpiak; ekstrakte të mishit; peshkë në kanaqe dhe mishëra; fruta 

të gatuar dhe perime; fruta në kanaqe dhe perime; yndyra të ndryshme; qipsa nga patatet; 

french fries; kikirika të pregatitur; marmalade; qumësht; produkte të qumështit; produkte 

ditore; djath; qumësht soje.  

30  Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe pregatitje nga 

drithërat, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm buke, pluhur për 

pjekurina, kripë, mustard, uthull, condiment (si melmesë); erëza; akull.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shpërndarja e mostrave; shërbime 

shitjeje me shumicë, shërbime shitjeje me pakicë, shërbime të shitjes on-line në lidhje me të 

gjitha mallrat në klasifikimi në klasën 03, 05, 29 dhe 30;  fushata reklamuese, reklama në 

radio, reklama televizive, reklama në shtyp, reklama përmes postës, reklama on-line, 

reklama me e-mail; reklamimi i aktiviteteve të klubit dhe tërheqja e shpërblimeve për 

qëllime promovuese; prezantime reklamuese dhe ngjarje reklamuese për qëllime informimi 

lidhur me produktet; tregëtija  me shumicë dhe pakicë kafes, çajit, kakaos dhe erëzave; 

tregëtija me shumice dhe pakicë e qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrërave ushqimore; 

tregëtija me shumice e pijeve; tregëtija me shumicë dhe pakicë e tekstileve; shitja me 

pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara; tregtija me pakicë në 

dyqane të specializuara; tregëtija me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit në 

dyqane të specializuara; tregtija me shumicë e mishit dhe produkteve të tij; shitja me pakicë 

e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara; shitja me shumicë e sheqerit, çokoladës 

dhe ëmbëlsirave; tregtija me shumicë e artikujve tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, 

krustaçet dhe molusqet (fruta deti); shitja me pakicë e mobiljeve, paisjeve të ndriçimit dhe 

artikujve tjerë shtëpiaktregëtija me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit; tregëtija 

me shumicë e luleve dhe bimëve; shitja me shumicë dhe pakicë e paisjeve elektroshtëpiake; 

tregëtija me pakicë e këpucëve dhe produkteve nga lëkura; shitja me opakicë e bukës, 

ëmbëlsirave, produkteve nga mielli dhe produkteve nga sheqeri; shitja me pakicë e 

gazetave dhe materialit të shkrimit; shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve të 

parfumerisë dhe kozmetikës; shitja me pakicë në dyqane jo të specializuara ku mbizotëron 

ushqimi, pijet dhe duhani; shitja me shumicë dhe pakicë e veshjeve dhe mbathjeve në 

dyqane dhe dyqane të specializuara  
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(210) KS/M/ 2022/170 

(220) 03/02/2022 

(731) EMONA CENTER Sh.P.K 

Magjistralja Mitrovicë-Prishtinë. Km. 13 

Vushtrri, KS 

(591) Kuqe, e gjelbërt dhe e bardhë 

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

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; peceta për bebe; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në 

kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri; detergjente.  

5  Produkte higjenike; pelena me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese; 

pamuk për qellime farmaceutike; fasha adhezive; plaster; material për lidhje; peceta 

(paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik  

29  Mish; peshkë; shpend shtëpiak; ekstrakte të mishit; peshkë në kanaqe dhe mishëra; fruta 

të gatuar dhe perime; fruta në kanaqe dhe perime; yndyra të ndryshme; qipsa nga patatet; 

french fries; kikirika të pregatitur; marmalade; qumësht; produkte të qumështit; produkte 

ditore; djath; qumësht soje.  

30  Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe pregatitje nga 

drithërat, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm buke, pluhur për 

pjekurina, kripë, mustard, uthull, condiment (si melmesë); erëza; akull.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shpërndarja e mostrave; shërbime 

shitjeje me shumicë, shërbime shitjeje me pakicë, shërbime të shitjes on-line në lidhje me të 

gjitha mallrat në klasifikimi në klasën 03, 05, 29 dhe 30;  fushata reklamuese, reklama në 

radio, reklama televizive, reklama në shtyp, reklama përmes postës, reklama on-line, 

reklama me e-mail; reklamimi i aktiviteteve të klubit dhe tërheqja e shpërblimeve për 

qëllime promovuese; prezantime reklamuese dhe ngjarje reklamuese për qëllime informimi 

lidhur me produktet; tregëtija  me shumicë dhe pakicë kafes, çajit, kakaos dhe erëzave; 

tregëtija me shumice dhe pakicë e qumështit, vezëve, vajrave dhe yndyrërave ushqimore; 

tregëtija me shumice e pijeve; tregëtija me shumicë dhe pakicë e tekstileve; shitja me 

pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara; tregtija me pakicë në 

dyqane të specializuara; tregëtija me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit në 

dyqane të specializuara; tregtija me shumicë e mishit dhe produkteve të tij; shitja me pakicë 

e frutave dhe perimeve në dyqane të specializuara; shitja me shumicë e sheqerit, çokoladës 

dhe ëmbëlsirave; tregtija me shumicë e artikujve tjerë ushqimorë, përfshirë peshkun, 

krustaçet dhe molusqet (fruta deti); shitja me pakicë e mobiljeve, paisjeve të ndriçimit dhe 

artikujve tjerë shtëpiaktregëtija me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit; tregëtija 

me shumicë e luleve dhe bimëve; shitja me shumicë dhe pakicë e paisjeve elektroshtëpiake; 

tregëtija me pakicë e këpucëve dhe produkteve nga lëkura; shitja me opakicë e bukës, 

ëmbëlsirave, produkteve nga mielli dhe produkteve nga sheqeri; shitja me pakicë e 

gazetave dhe materialit të shkrimit; shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve të 

parfumerisë dhe kozmetikës; shitja me pakicë në dyqane jo të specializuara ku mbizotëron 

ushqimi, pijet dhe duhani; shitja me shumicë dhe pakicë e veshjeve dhe mbathjeve në 

dyqane dhe dyqane të specializuara  
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(210) KS/M/ 2022/171 

(220) 03/02/2022 

(731) SAILUN GROUP CO., LTD. No.588, 

Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao 

City, Shandong, China, CN 

(591) E hirtë, e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Tuba të brendshëm për gomat pneumatike; tuba të brendshëm për gomat e 

automobilave; goma për rrota mjetesh levizese; këllëfe për goma pneumatike; 

thumba/gozhda për goma; veshje për riveshje të gomave; goma pneumatike; goma te 

automobilave; goma të forta për rrotat e automjeteve; gomat e avionëve.  

17  Gomë sintetike; gomë, e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar; gomë e lëngshme; latex 

[shtresë gome]; gomë prej silikoni; ebonit; material gome për rimbushjen e gomave; goma 

gjysmë të përpunuara; shufra/tuba gome dhe shirita gome; solucione/lende per trajtimin e 

gomave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/173 

(220) 04/02/2022 

(731) ANADRINI WINE SH.P.K. 

Drenoc, Rr 26 Prilli, p.n, KS 

(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

(540)  ANADRINI WINE 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.  

32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/175 

(220) 04/02/2022 

(731) SHKENDA DUBOVA SH.P.K. 

Gjilan, Mehmet Akif Ersoy nr.87, KS 

(526) Qender Dobesimi  

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

(540)  Qender Dobesimi "Shkenda 

Dubova" 
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Consulting,, Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/176 

(220) 04/02/2022 

(731) ENGJI SH.P.K. Gjilan, Mërgimtarët e 

Gjilanit, p.n, KS 

(591) e zeze 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  ENGJI 

 

 
     

 

(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.  

12  Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit  

19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike.  

27  Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili).  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/177 

(220) 04/02/2022 

(731) ENGJI SH.P.K. Gjilan, Mërgimtarët e 

Gjilanit, p.n., KS 

(591) - E Zezë 

- E Kuqe  

- E Bardhë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

(540)   
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(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.  

12  Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit  

19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike.  

27  Tapete, qilima, fshirëse këmbësh dhe hasër; linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë ekzistuese; artikuj që varen në mur (jotekstili).  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.  

40  Përpunimi i materialeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/178 

(220) 04/02/2022 

(731) N.P.T."ARHING" Rr.Bill Clinton 

202/A, Prishtinë, KS 

(740)  Jeton Canhasi Rruga: Bill Clinton, 

Nr: 292, Prishtinë. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojërat, lustrat, llaqet , preparatet per mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit;lëndet brejtese; rrëshirat e papërpunuara natyrore ; metalet ne formë petash dhe 

pluhuri per piktorë, dekoratorë; tiopografë dhe artistë  

29  Mishi,peshku dhe kafshet e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e konservuara 
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, te ngrira , te thara dhe të ziera; xhelatinat , reqelet, kompostot , vezët, qumështi dhe 

produktet e tij;vajrat dhe yndyrat per ushqim  

30  Kafja,caji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja aritificiale,mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat , akulloret,mjalta,melasa;thaqrmi'pluhuri per 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/179 

(220) 04/02/2022 

(731) Delight L.L.C. Rr. Tranzit, Pn 

Prizren/Kosovë , KS 

(591) E verdhe, kafe, bardh dhe gjelbër 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, banane të mbuluara me fill 

çokollate, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, 

salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/180 

(220) 04/02/2022 

(731) Delight L.L.C. Rr. Tranzit, Pn 

Prizren/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)  Ladi 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra, 

fara luledielli të pjekura, fëstëk, lajthi, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame, 

të pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, fruta 

të thara, mish i frutave të thara në diell, vajra dhe yndyra ushqimore.  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, banane të mbuluara me fill çokollate, akulloret; 

mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); 

erëzat; akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 
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në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, Frutat kokërr, fruta të freskëta; Kikirikë, të freskëta; 

Lajthi të freskëta,  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/181 

(220) 04/02/2022 

(731) Delight L.L.C. Rr. Tranzit, Pn 

Prizren/Kosovë, KS 

(591) Kafe, dhe bardhe. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra, 

fara luledielli të pjekura, fëstëk, lajthi, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame, 

të pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, fruta 

të thara, mish i frutave të thara në diell, vajra dhe yndyra ushqimore.  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, banane të mbuluara me fill çokollate, 

akulloret;mjaltë, melasa;tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat 

(mëlmesa);erëzat;akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, Frutat kokërr, fruta të freskëta; Kikirikë, të freskëta; 

Lajthi të freskëta,  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/182 

(220) 04/02/2022 

(731) Delight L.L.C. Rr. Tranzit, Pn 

Prizren/Kosovë, KS 

(591) E kafe, dhe kuqe 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra, 

fara luledielli të pjekura, fëstëk, lajthi, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame, 
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të pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, fruta 

të thara, mish i frutave të thara në diell, vajra dhe yndyra ushqimore  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, banane të mbuluara me fill çokollate, akulloret; 

mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); 

erëzat; akulli.  

31  :  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta, Frutat kokërr, fruta të freskëta; Kikirikë, të freskëta; 

Lajthi të freskëta,  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/183 

(220) 04/02/2022 

(731) Orbico d.o.o. Koturaška Cesta 69,  

Zagreb, Croatia, HR 

(591) Rozë, e kaltër, e artë, e bardhë dhe e 

hirtë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Dyll mustaqesh; lesh pambuku në formë pecetash për përdorim kozmetik; lesh 

pambuku i ngopur me preparate për heqjen e makijazhit; lesh pambuku për qëllime 

kozmetike; lesh pambuku kozmetik; vaj japonez për rregullimin e flokëve (bintsuke-abura); 

sprej me vaj për trupin; vaj eukalipti për përdorim kozmetik; vaj rozmarine për përdorim 

kozmetik; vaj lavande për përdorim kozmetik; preparate bukurie për flokët; vaj për 

rregullimin e flokëve; vaj për rrezitje (kozmetikë); vaj për fëmijë; vaj për mjekër; vaj trupi; 

vaj për krehje; vaj për rrezitje në diell; vaj ricini për qëllime kozmetike; vaj kokosi për 

qëllime kozmetike; vaj pastrues; ngjitës për qerpikë, flokë dhe thonjë artificial; ngjitës për 

ngjitjen e qerpikëve artificialë; bojë për qerpikët e gjatë; qerpikë artificial; qerpikë; 

sfungjerë të ngopur me artikuj tualeti; losione aromatike (preparate tualeti); antidjersitës 

(artikuj tualeti); ujëra tualeti të parfumuara; vajra për qëllime tualeti; ujë tualeti; larës për 

sytë, jo për qëllime mjekësore; lapsa për grim; komplete për grim; pluhur për grim; grim 

për sytë; grim për lëkurë; grim multifunksional; grim; shkëlqim për thonjë; shpëlarje 

flokësh (shampo-kondicioner); shampo për flokë të njeriut; relaksues flokësh; shampo 

flokësh jo mjekuese; shampo për përdorim personal; shampo për flokë; shampo kundër 

zbokthit; shampo për trup; shampo jo mjekuese; shampo-kondicioner; shampo; qirinj 

masazhi për qëllime kozmetike; shampo të thata; paleta për shkëlqim buzësh; shkëlqime 

buzësh; sapun për djersitjen e këmbëve; sapun kundër djersës; vaj trëndafili për qëllime 

kozmetike; vaj trëndafili; buzëkuq; kuq buzësh; kondicioner për flokë; pluhur aromatik (për 
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përdorim kozmetik); pluhur i ngurtë për kompakte (kozmetikë); grim për kompakte; 

bazament i lëngshëm (mizu-oshiroi); pluhur talk për trupin; pluhur për këmbë (jo 

mjekuese); pluhura tualeti; pluhur trupi (jo mjekues); pluhura duarsh; pluhur për flokë; 

pluhura për bebe (jo mjekuese); kompaktete për pluhur (kozmetikë); pluhur trupi; pluhur 

për grim; bazament i lëngshëm; pluhura tualeti; pluhur kozmetik; preparate për depilim; 

pomade për qëllime kozmetike; preparate për aromatizimin e ajrit; parfume të lëngshme; 

parfume; lapsa për qëllime kozmetike; heqës të llakut  të thonjve (kozmetikë); heqës të 

manikyrit të thonjve; heqës të grimint të syve; ngjyrat e vetullave në formë lapsash dhe 

pudrash; ngjitës për ngjitjen e vetullave artificiale; lapsa për vetulla; kozmetikë për vetulla; 

pluhur për vetulla; ngjyrat të vetullave; xhel për vetulla; vetulla (artificiale); ngjitëse për 

artin e thonjve; preparate për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; preparate për heqjen e 

thonjve me xhel; pluhur për formimin e majave të thonjve të gishtave të skalitur; preparate 

kozmetike për tharjen e thonjve; përgatitje kozmetike për kujdesin e thonjve; preparate për 

riparimin e thonjve; ngjitës për fiksimin e thonjve të rremë; pllaka gërryese për përdorim në 

thonj; thonjë artificialë për qëllime kozmetike; preparate për kujdesin e thonjve; pluhur për 

lustrim të thonjve; preparate për përforcimin e thonjve; ngjitës për forcimin e thonjve; 

thonjë artificialë; zbardhues të thonjve; maja për thonjë; misk (parfumeri); qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; qumësht pastrues për qëllime kozmetike; qumësht për trupin e 

bebeve; qumësht për pastrimin e fytyrës; qumësht tualeti për qëllime pastrimi; qumësht 

bukurie; qumësht për nxirje nga dielli; qumësht për pas rruajtjes; qumësht hidratues; 

qumësht (kozmetikë); ujërat aromatike të tualetit; ujë me aromë; parfume; nenexhik për 

parfumeri; yndyra për qëllime kozmetike; paketa maskash për shtrëngimin e poreve të 

përdorura si kozmetikë; pluhur maske trupi; maska duarsh për kujdesin e lëkurës; maska të 

këmbëve për kujdesin e lëkurës; maska me xhel për sy; maska argjile për lëkurë; maska 

hidratuese të lëkurës; maska për lëkurë (kozmetikë); maska për kujdesin e flokëve; maska 

fytyre (kozmetike); maska për stilimin e flokëve; maska për pastrimin e fytyrës; maska 

hidratuese; rimel për vetullat; rimel për flokë; bojë për vetulla; peceta njëpërdorimshe të 

ngopura me komponime pastruese për përdorim në fytyrë; peceta për fëmijë të ngopura me 

preparate pastrimi; shami të ngopura me vajra esencialë, për përdorim kozmetik; peceta 

njëpërdorimshe të ngopura me ujë kolonje; peceta të ngopura me preparate për heqjen e 

grimit; peceta të ngopura me pastrues të lëkurës; peceta të ngopura me kozmetikë; peceta të 

ngopura me preparate për pastrim; peceta të ngopura me krema kozmetike; peceta të lagura 

të ngopura me një locion kozmetik; peceta për fëmijë; peceta kozmetike të lagura 

paraprakisht; peceta të parfumuara; ngjitës për qëllime kozmetike; losion për maskë trupi; 

losione për kujdes kundër diellit (për përdorim kozmetik); losione stimuluese jo mjekuese 

për lëkurën; losione trupi me aroma; losione flokësh jo mjekuese; losione për kujdesin e 

fytyrës dhe trupit; losione këmbësh jo mjekuese; losione për kujdesin e lëkurës 

(kozmetike); kremra kundër rrudhave të syve; kremra hidratues për trupin; kremra për 

pastrimin e lëkurës jo medicinale; kremra para rruajtjes; losione pas rruajtjes; losione 

qumështi për kujdesin e lëkurës; kremra për pas rrezitjes; peceta të ngopura me kremra 

kozmetike; losione trupi me aroma; losione për reduktimin e celulitit; kremra për pastrimin 

e dhëmbëve; losione për heqjen e grimit; kremra për vetërrezitje (kozmetikë); kremra për 

stilimin e flokëve; losione për qëllime kozmetike; kremra për trajtimin e forcimit të 

flokëve; kremra për kujdesin kundër diellit (për përdorim kozmetik); kremra kozmetike për 

flokë; vajra dhe kremra masazhi; kremra për lëkurë jo mjekuese; losione për forcimin e 

thonjve; kremra për kujdesin e flokëve; kremra për mbrojtjen e flokëve; losione pas 
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rruajtjes; kremra për duar; losione për foshnje; kremra për stilim; losione pastruese; kremra 

për trupin; kremra për sytë; kremra kundër diellit; losione për mjekrën; kremra për flokë; 

kremra pas diellit; losione për aromaterapi; kozmetike në formën e losioneve; losione jo 

mjekuese; losione për depilim; preparate kozmetike për minimizimin e rrudhave për 

përdorim topik të fytyrës; pastë kozmetike për aplikim në fytyrë për të luftuar shkëlqimin; 

pluhur për fytyrë në formë letre të lyer me pluhur; serum fytyre për përdorim kozmetik; 

grim për fytyrë dhe trup; sapunë të lëngshëm për duar dhe fytyrë; emulsione për fytyrë; 

maska për fytyrë dhe trup; vajra për trup dhe fytyrë; gjalpë për trup dhe fytyrë; pluhur në 

letër për fytyrë; grim për fytyrë dhe trup; pluhur kozmetik i bardhë për fytyrë; shkëlqim i 

fytyrës dhe trupit; pluhur për fytyrë; krem fytyre (jo mjekues); kremra për fytyrë 

(kozmetike); preparate për qërim fytyre për përdorim kozmetik; pluhur kremi për fytyrë; 

pastrime fytyre (jo mjekuese); pluhur fytyre (jo mjekësore); pluhura kozmetike për fytyrë; 

qërim fytyre; grim për fytyrë; paketa fytyre; gjalpë për fytyrë; vaj fytyre; xhel për fytyrë; 

shkëlqim fytyre; sapunë për fytyrë; pluhur për fytyrë; skuqës fytyre; krem për fytyrë; 

preparate për drejtimin e flokëve; preparate për kaçurrela flokësh; llak për thonjë për 

qëllime kozmetike; xhel për banjë dhe dush, jo për qëllime mjekësore; vajra për banjë dhe 

dush (jo mjekuese); preparate kozmetike për banjë dhe dush; vajra për banjo për qëllime 

kozmetike; preparate për banjë dhe dush; shkumë për banjë dhe dush; xhel për banjë dhe 

dush; preparate kozmetike për banjo; vajra aromatike për banjë; xhel për banjë me shkumë; 

vajra për banjë (jo mjekuese); pluhura për banjë (jo mjekuese); kristalet të banjës (jo 

mjekuese); kripëra të banjës jo mjekuese; preparate për banjë jo medicinale; preparate për 

banjë (jo mjekuese); lëngje të banjës me shkumë; sapunë të lëngshëm për banjë; kripëra 

banje aromatike; xhel për banjë (jo mjekuese); shkuma për banjë (jo mjekuese); kristale të 

banjës; qumësht për banjë; rruaza banje (jo mjekuese); losione për banjë (jo mjekuese); 

pluhur për banjë; kripëra të banjës; preparate për banjë; xhel për banjë; rruaza për banjë; 

sapun për banjë; shkumë për banjë; vaj për banjë; kremra për banjë; bomba për banjë; 

komplete rroje, të përbërë nga krem rroje dhe pas rroje; kremra për kujdesin e lëkurës, të 

ndryshme nga ato për përdorim mjekësor; kremra për trupin dhe fytyrën (kozmetikë); krem 

kozmetikë për kujdesin e lëkurës; krem kozmetikë për forcimin e lëkurës rreth syve; krem 

fytyre për përdorim kozmetik; kremra dhe losione trupi me aroma; kremra, losione dhe xhel 

hidratues; krem për trajtimin e skalpit jo mjekësore; krem mbrojtës kundër diellit (për 

përdorim kozmetik); kremra për kujdesin e lëkurës (kozmetikë); krem konservues për 

lëkurë; kremra për nxirjen e lëkurës (kozmetike); kremra hidratuese të lëkurës (kozmetikë); 

kremra dermatologjike (përveç ilaçeve); krem për fytyrë dhe trup; krem të ftohtë për 

përdorim kozmetik; kremra hidratuese të lëkurës (kozmetikë); krem kozmetike për lëkurë të 

thatë; krem rikuperimi për përdorim kozmetik; kremra dhe kremra kundër diellit; krem 

dielli; kremra për rregullimin e flokëve; krem hidratues kundër plakjes; krem me parfum; 

krem për lëkurë; krem për kujdesin e lëkurës; kremra (jo mjekues) për trup; kremra para 

rruajtjes; kremra për lëkurë (jo mjekuese); krem fytyre (jo mjekësor); krem për mbrojtjen e 

flokëve; kremra për vetë rrezitje (kozmetikë); krem për zbardhjen e lëkurës; krem masazhi, 

jo mjekësor; krem për zvogëlimin e njollave të moshës; kremra fytyre (kozmetike); krem 

për zbardhjen e dhëmbëve; kremra kozmetikë; kremra për nxirjen e lëkurës; kremra (jo 

mjekues) për sytë; krem pastrues jo mjekues; krem për kujdesin e flokëve; krem për 

zbardhjen e lëkurës; krem kozmetike për duar; krem për heqjen e grimit; kremra dhe 

losione kozmetike; kremra (sapun) – për përdorim në larje; kremrat e banjës (jo mjekuese); 

kremra për bebe (jo mjekuese); krem për trupin (kozmetikë); krem eksfolimi; kremrat e 
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lëkurës; krem larës; krem hidratues (jo mjekues); krem dushi; kremrat para rruajtjes; krem 

për pas rruajtjes; krem për depilim; krem për flokë; kremrat kundër rrudhave; kremrat 

kundër plakjes; krem kundër diellit; kremrat e ditës; kremrat për pas rrezitjes në diell; krem 

për vetë rrezitje; krem ushqyes kozmetik; krem duarsh; krem nate (kozmetikë); kremra për 

reduktimin e celulitit; kremra hidratuese të lëkurës (kozmetikë); krem kundër njollave; 

krem për fytyrë; krem me parfum; krem hidratues; kremra (kozmetikë); krem ushqyes; 

kremra për balsam (bb) për njollat; kremra për aromaterapi; kremra jo mjekuese; kozmetikë 

për fëmijë; produkte kozmetike në formën e aerosoleve për kujdesin e lëkurës; kozmetikë 

për mbrojtjen e lëkurës nga djegia nga dielli; kozmetikë në formë rimeli; xhel për trupin 

dhe fytyrën (kozmetikë); shtresë bazë për thonjtë (kozmetikë); preparate kozmetike për 

kujdesin e lëkurës; kozmetikë me ngjyra për sytë; kozmetikë me ngjyra për lëkurën; 

preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; hidratues kundër plakjes që përdoren si 

kozmetikë; kozmetikë në formë xheli; kozmetikë në formë kremi; kozmetikë në formë 

losionesh; kozmetikë në formë pluhuri; kozmetikë që përmbajnë acid hialuronik; kozmetikë 

në formë qumështi; kozmetikë për trajtimin e lëkurës së thatë; kozmetikë për përdorim 

personal; kozmetikë në formë vaji; produkte kozmetike për dush; kremra me lëngje 

(kozmetikë); kozmetikë për përdorim në flokë; kozmetikë për vetulla; preparate kozmetike 

për qëllime dobësimi; kozmetikë për përdorim në lëkurë; preparate kozmetike për qerpikë; 

kozmetikë jo mjekuese; kozmetikë; peshqir dore prej letre të ngopura me kozmetikë; peceta 

fytyre të ngopura me kozmetikë; përbërje për zbardhjen e lëkurës (kozmetikë); kozmetikë 

për rrezitje; preparate kozmetike për forcimin e lëkurës; pastrues fytyre (kozmetike); 

preparate për zbardhjen e lëkurës (kozmetike); kozmetikë që përmbajnë keratin; kozmetikë 

që përmbajnë pantenol; kozmetikë dhe preparate kozmetike; preparate kozmetike për 

përdorim si ndihmës për dobësim; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; preparate 

ngjyrosëse për qëllime kozmetike; preparate kolagjeni për qëllime kozmetike; këna (ngjyrë 

kozmetike); xhel për masazh, përveç për qëllime mjekësore; fasha për sy me xhel për 

qëllime kozmetike; kuti buzësh; esenca eterike; vajra esenciale të citronit; vajra esenciale të 

limonit; vajra esenciale për qetësimin e nervave; ekstrakt lulesh (parfume); deodorant për 

përdorim personal (parfumeri); produkte për pastrimin e syve; shkuma rroje; sapunë rroje; 

kremra për rroje; balsam rroje; krem rroje; sapun industrial; sapunë kozmetikë; sapunë 

karbolik; sapunë të lëngshëm; sapunë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; qumësht 

bajamesh për qëllime kozmetike; sapun bajamesh; preparate aloe vera për qëllime 

kozmetike; bojëra për mjekërr; preparate për heqjen e ngjyrave për flokë; losione 

ngjyrosëse për flokët; ngjyra të flokëve; ujë kolonje; balsam lëkure (jo medikamentoz); 

balsam këmbësh (jo mjekues); balsam buzësh; balsam (jo mjekues); vaj bajamesh  

35  Reklamime përmes mediave elektronike dhe specifikisht internetit; reklamime online në 

një rrjet kompjuterik; reklamime dhe marketing; reklamime; shërbime të shitjes në lidhje 

me orenditë e bukurisë për njerëz; shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me orenditë e 

bukurisë për njerëz; informata tregtare dhe shërbime këshillimi për konsumatorë në fushën 

e produkteve të bukurisë; shërbime reklamimi lidhur me kozmetikën  

44  Higjienë për njerëz dhe kujdes bukurie; kujdes higjienik dhe bukurie; shërbime dhe 

artistë për grim; shërbime solariumi; masazha; shërbime manikyri dhe pedikyri; shërbime 

manikyri; depilim me dyll; dhënie me qira të pajisjeve për higjienë të njerëzve dhe kujdesit 

të bukurisë; sallone bukurie; shërbime trajtimi kozmetike për trup, fytyrë dhe lëkurë; 

aplikime të produkteve kozmetike në fytyrë; trajtime kozmetik për fytyrë; shërbime 

konsulence për grim që ofrohen online apo në prani fizike; konsulencë grimi dhe shërbime 
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aplikimi; shëbime konsulence në fushën e grimit; shërbime të grimit të përhershëm; 

shërbime konsulence online për grim; shërbme të grimit kozmetik; shërbime grimi; 

shërbime trajtimi të bukurisë posaçërisht për qerpikë; shërbime të salloneve për thonjë  
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(511) 3  Dyll mustaqesh; lesh pambuku në formë pecetash për përdorim kozmetik; lesh 

pambuku i ngopur me preparate për heqjen e makijazhit; lesh pambuku për qëllime 

kozmetike; lesh pambuku kozmetik; vaj japonez për rregullimin e flokëve (bintsuke-abura); 

sprej me vaj për trupin; vaj eukalipti për përdorim kozmetik; vaj rozmarine për përdorim 

kozmetik; vaj lavande për përdorim kozmetik; preparate bukurie për flokët; vaj për 

rregullimin e flokëve; vaj për rrezitje (kozmetikë); vaj për fëmijë; vaj për mjekër; vaj trupi; 

vaj për krehje; vaj për rrezitje në diell; vaj ricini për qëllime kozmetike; vaj kokosi për 

qëllime kozmetike; vaj pastrues; ngjitës për qerpikë, flokë dhe thonjë artificial; ngjitës për 

ngjitjen e qerpikëve artificialë; bojë për qerpikët e gjatë; qerpikë artificial; qerpikë; 

sfungjerë të ngopur me artikuj tualeti; losione aromatike (preparate tualeti); antidjersitës 

(artikuj tualeti); ujëra tualeti të parfumuara; vajra për qëllime tualeti; ujë tualeti; larës për 

sytë, jo për qëllime mjekësore; lapsa për grim; komplete për grim; pluhur për grim; grim 

për sytë; grim për lëkurë; grim multifunksional; grim; shkëlqim për thonjë; shpëlarje 

flokësh (shampo-kondicioner); shampo për flokë të njeriut; relaksues flokësh; shampo 

flokësh jo mjekuese; shampo për përdorim personal; shampo për flokë; shampo kundër 

zbokthit; shampo për trup; shampo jo mjekuese; shampo-kondicioner; shampo; qirinj 

masazhi për qëllime kozmetike; shampo të thata; paleta për shkëlqim buzësh; shkëlqime 

buzësh; sapun për djersitjen e këmbëve; sapun kundër djersës; vaj trëndafili për qëllime 

kozmetike; vaj trëndafili; buzëkuq; kuq buzësh; kondicioner për flokë; pluhur aromatik (për 

përdorim kozmetik); pluhur i ngurtë për kompakte (kozmetikë); grim për kompakte; 

bazament i lëngshëm (mizu-oshiroi); pluhur talk për trupin; pluhur për këmbë (jo 

mjekuese); pluhura tualeti; pluhur trupi (jo mjekues); pluhura duarsh; pluhur për flokë; 

pluhura për bebe (jo mjekuese); kompaktete për pluhur (kozmetikë); pluhur trupi; pluhur 

për grim; bazament i lëngshëm; pluhura tualeti; pluhur kozmetik; preparate për depilim; 

pomade për qëllime kozmetike; preparate për aromatizimin e ajrit; parfume të lëngshme; 

parfume; lapsa për qëllime kozmetike; heqës të llakut  të thonjve (kozmetikë); heqës të 

manikyrit të thonjve; heqës të grimint të syve; ngjyrat e vetullave në formë lapsash dhe 

pudrash; ngjitës për ngjitjen e vetullave artificiale; lapsa për vetulla; kozmetikë për vetulla; 

pluhur për vetulla; ngjyrat të vetullave; xhel për vetulla; vetulla (artificiale); ngjitëse për 

artin e thonjve; preparate për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; preparate për heqjen e 

thonjve me xhel; pluhur për formimin e majave të thonjve të gishtave të skalitur; preparate 

kozmetike për tharjen e thonjve; përgatitje kozmetike për kujdesin e thonjve; preparate për 

riparimin e thonjve; ngjitës për fiksimin e thonjve të rremë; pllaka gërryese për përdorim në 
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thonj; thonjë artificialë për qëllime kozmetike; preparate për kujdesin e thonjve; pluhur për 

lustrim të thonjve; preparate për përforcimin e thonjve; ngjitës për forcimin e thonjve; 

thonjë artificialë; zbardhues të thonjve; maja për thonjë; misk (parfumeri); qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; qumësht pastrues për qëllime kozmetike; qumësht për trupin e 

bebeve; qumësht për pastrimin e fytyrës; qumësht tualeti për qëllime pastrimi; qumësht 

bukurie; qumësht për nxirje nga dielli; qumësht për pas rruajtjes; qumësht hidratues; 

qumësht (kozmetikë); ujërat aromatike të tualetit; ujë me aromë; parfume; nenexhik për 

parfumeri; yndyra për qëllime kozmetike; paketa maskash për shtrëngimin e poreve të 

përdorura si kozmetikë; pluhur maske trupi; maska duarsh për kujdesin e lëkurës; maska të 

këmbëve për kujdesin e lëkurës; maska me xhel për sy; maska argjile për lëkurë; maska 

hidratuese të lëkurës; maska për lëkurë (kozmetikë); maska për kujdesin e flokëve; maska 

fytyre (kozmetike); maska për stilimin e flokëve; maska për pastrimin e fytyrës; maska 

hidratuese; rimel për vetullat; rimel për flokë; bojë për vetulla; peceta njëpërdorimshe të 

ngopura me komponime pastruese për përdorim në fytyrë; peceta për fëmijë të ngopura me 

preparate pastrimi; shami të ngopura me vajra esencialë, për përdorim kozmetik; peceta 

njëpërdorimshe të ngopura me ujë kolonje; peceta të ngopura me preparate për heqjen e 

grimit; peceta të ngopura me pastrues të lëkurës; peceta të ngopura me kozmetikë; peceta të 

ngopura me preparate për pastrim; peceta të ngopura me krema kozmetike; peceta të lagura 

të ngopura me një locion kozmetik; peceta për fëmijë; peceta kozmetike të lagura 

paraprakisht; peceta të parfumuara; ngjitës për qëllime kozmetike; losion për maskë trupi; 

losione për kujdes kundër diellit (për përdorim kozmetik); losione stimuluese jo mjekuese 

për lëkurën; losione trupi me aroma; losione flokësh jo mjekuese; losione për kujdesin e 

fytyrës dhe trupit; losione këmbësh jo mjekuese; losione për kujdesin e lëkurës 

(kozmetike); kremra kundër rrudhave të syve; kremra hidratues për trupin; kremra për 

pastrimin e lëkurës jo medicinale; kremra para rruajtjes; losione pas rruajtjes; losione 

qumështi për kujdesin e lëkurës; kremra për pas rrezitjes; peceta të ngopura me kremra 

kozmetike; losione trupi me aroma; losione për reduktimin e celulitit; kremra për pastrimin 

e dhëmbëve; losione për heqjen e grimit; kremra për vetërrezitje (kozmetikë); kremra për 

stilimin e flokëve; losione për qëllime kozmetike; kremra për trajtimin e forcimit të 

flokëve; kremra për kujdesin kundër diellit (për përdorim kozmetik); kremra kozmetike për 

flokë; vajra dhe kremra masazhi; kremra për lëkurë jo mjekuese; losione për forcimin e 

thonjve; kremra për kujdesin e flokëve; kremra për mbrojtjen e flokëve; losione pas 

rruajtjes; kremra për duar; losione për foshnje; kremra për stilim; losione pastruese; kremra 

për trupin; kremra për sytë; kremra kundër diellit; losione për mjekrën; kremra për flokë; 

kremra pas diellit; losione për aromaterapi; kozmetike në formën e losioneve; losione jo 

mjekuese; losione për depilim; preparate kozmetike për minimizimin e rrudhave për 

përdorim topik të fytyrës; pastë kozmetike për aplikim në fytyrë për të luftuar shkëlqimin; 

pluhur për fytyrë në formë letre të lyer me pluhur; serum fytyre për përdorim kozmetik; 

grim për fytyrë dhe trup; sapunë të lëngshëm për duar dhe fytyrë; emulsione për fytyrë; 

maska për fytyrë dhe trup; vajra për trup dhe fytyrë; gjalpë për trup dhe fytyrë; pluhur në 

letër për fytyrë; grim për fytyrë dhe trup; pluhur kozmetik i bardhë për fytyrë; shkëlqim i 

fytyrës dhe trupit; pluhur për fytyrë; krem fytyre (jo mjekues); kremra për fytyrë 

(kozmetike); preparate për qërim fytyre për përdorim kozmetik; pluhur kremi për fytyrë; 

pastrime fytyre (jo mjekuese); pluhur fytyre (jo mjekësore); pluhura kozmetike për fytyrë; 

qërim fytyre; grim për fytyrë; paketa fytyre; gjalpë për fytyrë; vaj fytyre; xhel për fytyrë; 

shkëlqim fytyre; sapunë për fytyrë; pluhur për fytyrë; skuqës fytyre; krem për fytyrë; 
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preparate për drejtimin e flokëve; preparate për kaçurrela flokësh; llak për thonjë për 

qëllime kozmetike; xhel për banjë dhe dush, jo për qëllime mjekësore; vajra për banjë dhe 

dush (jo mjekuese); preparate kozmetike për banjë dhe dush; vajra për banjo për qëllime 

kozmetike; preparate për banjë dhe dush; shkumë për banjë dhe dush; xhel për banjë dhe 

dush; preparate kozmetike për banjo; vajra aromatike për banjë; xhel për banjë me shkumë; 

vajra për banjë (jo mjekuese); pluhura për banjë (jo mjekuese); kristalet të banjës (jo 

mjekuese); kripëra të banjës jo mjekuese; preparate për banjë jo medicinale; preparate për 

banjë (jo mjekuese); lëngje të banjës me shkumë; sapunë të lëngshëm për banjë; kripëra 

banje aromatike; xhel për banjë (jo mjekuese); shkuma për banjë (jo mjekuese); kristale të 

banjës; qumësht për banjë; rruaza banje (jo mjekuese); losione për banjë (jo mjekuese); 

pluhur për banjë; kripëra të banjës; preparate për banjë; xhel për banjë; rruaza për banjë; 

sapun për banjë; shkumë për banjë; vaj për banjë; kremra për banjë; bomba për banjë; 

komplete rroje, të përbërë nga krem rroje dhe pas rroje; kremra për kujdesin e lëkurës, të 

ndryshme nga ato për përdorim mjekësor; kremra për trupin dhe fytyrën (kozmetikë); krem 

kozmetikë për kujdesin e lëkurës; krem kozmetikë për forcimin e lëkurës rreth syve; krem 

fytyre për përdorim kozmetik; kremra dhe losione trupi me aroma; kremra, losione dhe xhel 

hidratues; krem për trajtimin e skalpit jo mjekësore; krem mbrojtës kundër diellit (për 

përdorim kozmetik); kremra për kujdesin e lëkurës (kozmetikë); krem konservues për 

lëkurë; kremra për nxirjen e lëkurës (kozmetike); kremra hidratuese të lëkurës (kozmetikë); 

kremra dermatologjike (përveç ilaçeve); krem për fytyrë dhe trup; krem të ftohtë për 

përdorim kozmetik; kremra hidratuese të lëkurës (kozmetikë); krem kozmetike për lëkurë të 

thatë; krem rikuperimi për përdorim kozmetik; kremra dhe kremra kundër diellit; krem 

dielli; kremra për rregullimin e flokëve; krem hidratues kundër plakjes; krem me parfum; 

krem për lëkurë; krem për kujdesin e lëkurës; kremra (jo mjekues) për trup; kremra para 

rruajtjes; kremra për lëkurë (jo mjekuese); krem fytyre (jo mjekësor); krem për mbrojtjen e 

flokëve; kremra për vetë rrezitje (kozmetikë); krem për zbardhjen e lëkurës; krem masazhi, 

jo mjekësor; krem për zvogëlimin e njollave të moshës; kremra fytyre (kozmetike); krem 

për zbardhjen e dhëmbëve; kremra kozmetikë; kremra për nxirjen e lëkurës; kremra (jo 

mjekues) për sytë; krem pastrues jo mjekues; krem për kujdesin e flokëve; krem për 

zbardhjen e lëkurës; krem kozmetike për duar; krem për heqjen e grimit; kremra dhe 

losione kozmetike; kremra (sapun) – për përdorim në larje; kremrat e banjës (jo mjekuese); 

kremra për bebe (jo mjekuese); krem për trupin (kozmetikë); krem eksfolimi; kremrat e 

lëkurës; krem larës; krem hidratues (jo mjekues); krem dushi; kremrat para rruajtjes; krem 

për pas rruajtjes; krem për depilim; krem për flokë; kremrat kundër rrudhave; kremrat 

kundër plakjes; krem kundër diellit; kremrat e ditës; kremrat për pas rrezitjes në diell; krem 

për vetë rrezitje; krem ushqyes kozmetik; krem duarsh; krem nate (kozmetikë); kremra për 

reduktimin e celulitit; kremra hidratuese të lëkurës (kozmetikë); krem kundër njollave; 

krem për fytyrë; krem me parfum; krem hidratues; kremra (kozmetikë); krem ushqyes; 

kremra për balsam (bb) për njollat; kremra për aromaterapi; kremra jo mjekuese; kozmetikë 

për fëmijë; produkte kozmetike në formën e aerosoleve për kujdesin e lëkurës; kozmetikë 

për mbrojtjen e lëkurës nga djegia nga dielli; kozmetikë në formë rimeli; xhel për trupin 

dhe fytyrën (kozmetikë); shtresë bazë për thonjtë (kozmetikë); preparate kozmetike për 

kujdesin e lëkurës; kozmetikë me ngjyra për sytë; kozmetikë me ngjyra për lëkurën; 

preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; hidratues kundër plakjes që përdoren si 

kozmetikë; kozmetikë në formë xheli; kozmetikë në formë kremi; kozmetikë në formë 

losionesh; kozmetikë në formë pluhuri; kozmetikë që përmbajnë acid hialuronik; kozmetikë 
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në formë qumështi; kozmetikë për trajtimin e lëkurës së thatë; kozmetikë për përdorim 

personal; kozmetikë në formë vaji; produkte kozmetike për dush; kremra me lëngje 

(kozmetikë); kozmetikë për përdorim në flokë; kozmetikë për vetulla; preparate kozmetike 

për qëllime dobësimi; kozmetikë për përdorim në lëkurë; preparate kozmetike për qerpikë; 

kozmetikë jo mjekuese; kozmetikë; peshqir dore prej letre të ngopura me kozmetikë; peceta 

fytyre të ngopura me kozmetikë; përbërje për zbardhjen e lëkurës (kozmetikë); kozmetikë 

për rrezitje; preparate kozmetike për forcimin e lëkurës; pastrues fytyre (kozmetike); 

preparate për zbardhjen e lëkurës (kozmetike); kozmetikë që përmbajnë keratin; kozmetikë 

që përmbajnë pantenol; kozmetikë dhe preparate kozmetike; preparate kozmetike për 

përdorim si ndihmës për dobësim; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; preparate 

ngjyrosëse për qëllime kozmetike; preparate kolagjeni për qëllime kozmetike; këna (ngjyrë 

kozmetike); xhel për masazh, përveç për qëllime mjekësore; fasha për sy me xhel për 

qëllime kozmetike; kuti buzësh; esenca eterike; vajra esenciale të citronit; vajra esenciale të 

limonit; vajra esenciale për qetësimin e nervave; ekstrakt lulesh (parfume); deodorant për 

përdorim personal (parfumeri); produkte për pastrimin e syve; shkuma rroje; sapunë rroje; 

kremra për rroje; balsam rroje; krem rroje; sapun industrial; sapunë kozmetikë; sapunë 

karbolik; sapunë të lëngshëm; sapunë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; qumësht 

bajamesh për qëllime kozmetike; sapun bajamesh; preparate aloe vera për qëllime 

kozmetike; bojëra për mjekërr; preparate për heqjen e ngjyrave për flokë; losione 

ngjyrosëse për flokët; ngjyra të flokëve; ujë kolonje; balsam lëkure (jo medikamentoz); 

balsam këmbësh (jo mjekues); balsam buzësh; balsam (jo mjekues); vaj bajamesh.  

35  Reklamime përmes mediave elektronike dhe specifikisht internetit; reklamime online në 

një rrjet kompjuterik; reklamime dhe marketing; reklamime; shërbime të shitjes në lidhje 

me orenditë e bukurisë për njerëz; shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me orenditë e 

bukurisë për njerëz; informata tregtare dhe shërbime këshillimi për konsumatorë në fushën 

e produkteve të bukurisë; shërbime reklamimi lidhur me kozmetikën.  

44  Higjienë për njerëz dhe kujdes bukurie; kujdes higjienik dhe bukurie; shërbime dhe 

artistë për grim; shërbime solariumi; masazha; shërbime manikyri dhe pedikyri; shërbime 

manikyri; depilim me dyll; dhënie me qira të pajisjeve për higjienë të njerëzve dhe kujdesit 

të bukurisë; sallone bukurie; shërbime trajtimi kozmetike për trup, fytyrë dhe lëkurë; 

aplikime të produkteve kozmetike në fytyrë; trajtime kozmetik për fytyrë; shërbime 

konsulence për grim që ofrohen online apo në prani fizike; konsulencë grimi dhe shërbime 

aplikimi; shëbime konsulence në fushën e grimit; shërbime të grimit të përhershëm; 

shërbime konsulence online për grim; shërbme të grimit kozmetik; shërbime grimi; 

shërbime trajtimi të bukurisë posaçërisht për qerpikë; shërbime të salloneve për thonjë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/185 

(220) 04/02/2022 

(731) Boehringer Ingelheim International 

GmbH 55218 Ingelheim, Germany , DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  SPEVCAY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2022/186 

(220) 04/02/2022 

(731) BUDIAG CLIMA SH.P.K 

Rruga Zajza, Njësia Administrative Bërxull,  

Bashkia Vorë, AL 

(591)  E bardhe, e kuqe, e zeze. 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Vegla dore dhe aksesorë për vegla dore;mjete dore;maja shpuese trampani, maja 

shpuese çekiçi, pjesë lidhëse trampani;kalzivar për vrima qorre [countersinks];mandrina 

trampani, çelësa për mandrina trampani, fllanxha;kontrollues këndor shpimi;dalta, dalta 

çekiç;fletë prerëse;fletë sharre, fletë sharre rrethore, fletë sharre dore, fletë sharre kthyese, 

sharra vrimë;mprehës zinxhir;disqe prerës, disqe bluarës, disqe lutrues, disqe lëmues, rrota 

bluarëse, mokra (gurë bluarës);lëmues, lima të trasha;fletë për zdrugues;kaçavida, maja 

shpuese për kaçavida;maja shpuese ruteri, fletë abrazive, disqe abrazive, rripa abrazivë, 

fletë zmeriluesi;furça, furça me fije teli;furça trazuese, vegla trazuese [stirrer baskets], 

vegla përzjerëse [mixer baskets];vegël dore për mbajtjen e drejtimit të duhur përgjatë 

lëndës drusore, mjet mbështetës për vegla dore, drejtues dhe rrethues për vegla dore;aparate 

inkorporuese për vegla ose trampanë/shpues, ose një instrument ose pajisje për projektimin 

e një rreze të dritës së lazerit për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle 

ose trampani/shpuesi për të punuar nga aty;mekanizma drejtimi që inkorporojnë një 

lazer;vegla ose trampanë/shpues që inkorporojnë çdo apparat, instrument ose pajisje që 

inkorporojnë një lazer për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle ose një 

trampani/shpuesi për të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje me vegla ose 

trampanë/shpues për përdorim në drejtimin e veglës ose trampanit/shpuesit ngjitur me 

sipërfaqen e saj të punës, ose për qëllime shënimi ose drejtimi, ose inkorporimi i një lazeri 

për përdorim për të siguruar një pikë referimi për përdoruesin e një vegle ose 

trampani/shpuesi për të punuar nga aty, ose për bashkëngjitje me veglat ose 

trampanin/shpuesit për përdorim në drejtimin e veglës ose trampanit/shpuesit ngjitur me 

sipërfaqen e saj të punës, ose për qëllime shënimi ose drejtimi;pjesë dhe përshtatës për të 

gjitha të sipërpërmendurat;stenda trampani, vegla dru-punuese me dhëmbëza [dovetail 

jigs], vegla dru-punuese me kunja [dowelling jigs], stola sharre, tavolina sharre, dara, vegël 

e përbërë nga dy pjesë metalike paralele për të mbajtur një material punimi [vices], të gjitha 

për përdorim me vegla dore ose të gjitha janë vegla dore, këllëfë për vegla;gurë prerës 

abraziv, gurë bluarës abraziv, disqe abrazive, gurë bluarës të lagur;pjesë dhe përshtatës për 

të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

11 Aparate për ftohje të ajrit; tharësit e ajrit; sterilizuesit e ajrit; aparate ftohëse të pijeve; 

radiatorë të ngrohjes qendrore;  kondicioner për automjete; aparatet dhe makinat e pastrimit 

të ajrit; pajisjet dhe instalimet e ftohjes; filtra për ujë të pijshëm; ngrirëse ( frigorifer ngrires 
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); kaldaja me gaz; tharëse flokësh; aparate për tharjen e duarve për banjot; akumulatorët e 

nxehtësisë; rigjeneratorë të ngrohjes; ngrohese për banjot; aparate per ngrohje; bojler për 

ngrohje; aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta; aparate për 

ngrohje, elektrike; makineri dhe aparate te akullit; tharëse lavanderi, elektrike / larëse 

lavanderi, elektrike; furrat me mikrovalë për qëllime industriale; radiatorë [ngrohje]; 

kabinete frigoriferike; aparate dhe makineri frigoriferike; dhomat frigoriferike / frigoriferët 

në këmbë; aparate dhe instalime sanitare; kabina dushi; dushe; soba [aparatet e ngrohjes]; 

ngrohese te ujit.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit te 

produkteve: Pajisje elektronike, elektro-shtepiake, te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit 

te klimes, impiante te brendshme elektrike, pajisje dhe sistemeve per mbrojtjen nga zjarri, 

produkte dhe pajisje ndertimi, produkte dhe pajisje hidrosanitare, produkte dhe pajisje 

kamera te sigurise, sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje - dalje dhe produkte te IT; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale 

ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në 

media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në 

internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; hartimi i materialeve reklamuese; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; 

marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; 

shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti; marredheniet me publikun; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/187 

(220) 04/02/2022 

(731) CAHİT REHA YAVUZER 

Harbiye Mah. Teşvikiye Cad. Varol Apt. 

No. 7 K.3 D.4 Nişantaşı, Şişli, İstanbul, 

TURKEY, TR 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje për zbardhim dhe pastrim, detergjente të ndryshëm nga ato për përdorim 

në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës cohash 

për përdorim në lavanderi, heqëse njollash, detergjente për larje pjatash, parfume, artikuj 

kozmetikë, aromatizues për përdorim personal (përfshirë deodorantë për përdorim personal 

dhe kafshë), sapunë, përgatitje për kujdes dentar, pasta dhëmbësh, lustruese protezash, 

përgatitje për zbardhim dhëmbësh, larëse goje, jo për qëllime mjekësore, përgatitje 

gërryese, copa zmerile, letër zmerile, shkumë deti, pasta gërryese, përgatitje lustrimi për 

lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustruese dhe kremra për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllë për 
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lustrim.  

4  Qirinj; kandila; dyllë gjysmë i përfunduar; dyllë dhe parafin për qëllime ndriçimi.  

14  Stoli të çmuara; imitime të stolive të çmuara; flori; gurë të çmuar dhe stoli të çmuara 

bërë prej tyre; butona manshetë; karfica për kravatë; statuja dhe figura prej metali të çmuar.  

16  Letër dhe kartonë; letër dhe kartonë për qëllime paketimi dhe mbështjellje, kuti kartoni; 

peshqirë letre; letër higjienike; peceta letre; Materiale plastike për qëllime paketimi dhe 

mbështjellje; Blloqe dhe shkronja për tipografi; Materiale libërlidhje; Publikime të 

shtypura; materiale të shtypura; libra, revista, gazeta, libra faturash, shënime të shtypura të 

dërgesave, kupon të shtypur, kalendarë; postera; fotografi [të shtypura]; piktura; ngjitës 

[artikuj për shkrim]; pulla poste; Artikuj për shkrim, artikuj zyre për shkrim, materiale 

udhëzues dhe  

mësimore [përveç mobileve dhe aparateve]; mjete shkrimi dhe vizatimi; materiale të 

artistit; produkte letre për qëllime artikujsh shkrimi; ngjitësa për qëllime artikuj shkrimi, 

stilolapsa, lapsa, goma fshirëse, shirit ngjitës për qëllime artikuj shkrimi, kartonë për 

shkrim ose shtypje [material të artistit], letër shkrimi, letër kopjimi, rrotulla letre për kasa, 

materiale vizatimi, dërrasa të zeza, lapsa për vizatim, bojëra uji [piktura]; Mjete zyre.  

18  Lëkurë e papunuar ose gjysmë e punuar dhe lëkura kafshësh, imitime prej lëkure, 

pëlhura lëkure artificiale, lëkurë e përdorur për pjesë veshje të Brendshme; Mallra të bërë 

prej lëkure, imitime lëkure ose materiale të tjerë, të projektuar për mbajtjen e sendeve, të 

përfshira në këtë klasë; çanta, portofolë, kuti dhe baule prej lëkure ose pëlhura lëkure 

artificiale; këllëfë për çelësa, baule [bagazhe], valixhe; Çadra, çadra për mbrojtje nga dielli, 

çadra dielli, bastunë; Kamxhikë, takëme, pajime kuajsh, yzengji, rripa prej lëkure (pajime 

kuajsh). 

25  Veshje, përfshirë veshje të brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet 

mbrojtëse me qëllim të veçantë; çorape, shalle të trashë (veshje), sargi, shami me ngjyra që 

lidhet në qafë, shalle, rripa (veshje); Veshje këmbe; këpucë, pandofla, sandale; Veshje 

koke; kapuça, kapele me strehë, bereta, kapele (veshje koke), kësula.  

35  Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, domethënë, 

përgatitje për zbardhim dhe pastrim, detergjente të ndryshëm nga ato për përdorim në 

operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës cohash 

për përdorim në lavanderi, heqëse njollash, detergjente për larje pjatash, parfume, artikuj 

kozmetikë, aromatizues për përdorim personal  

(përfshirë deodorantë për përdorim personal dhe kafshë), sapunë, përgatitje për kujdes 

dentar, pasta dhëmbësh, lustruese protezash, përgatitje për zbardhim dhëmbësh, larëse goje, 

jo për qëllime mjekësore, përgatitje gërryese, copa zmerile, letër zmerile, shkumë deti, 

pasta gërryese, përgatitje lustrimi për lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustruese dhe kremra për 

lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllë për lustrim; Qirinj; kandila; dyllë gjysmë i përfunduar; 

dyllë dhe parafin për qëllime ndriçimi; Stoli të çmuara; imitime të stolive të çmuara; flori; 

gurë të çmuar dhe stoli të çmuara bërë prej tyre; butona manshetë; karfica për kravatë; 

statuja dhe figura prej metali të çmuar; Letër dhe kartonë; letër dhe kartonë për qëllime 

paketimi dhe mbështjellje, kuti kartoni; peshqirë letre; letër higjienike; peceta letre; 

Materiale plastike për qëllime paketimi dhe mbështjellje; Blloqe dhe shkronja për tipografi; 

materiale libërlidhje; Publikime të shtypura; materiale të shtypura; libra, revista, gazeta, 

libra faturash, shënime të shtypura të dërgesave, kupon të shtypur, kalendarë; postera; 

fotografi [të shtypura]; piktura; ngjitës [artikuj për shkrim]; pulla poste; Artikuj për shkrim, 

artikuj zyre për shkrim, materiale udhëzues dhe mësimorë [përveç mobileve dhe aparateve]; 
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mjete shkrimi dhe vizatimi; materiale të artistit; produkte letre për qëllime artikujsh 

shkrimi; ngjitës për qëllime artikuj shkrimi, stilolapsa, lapsa, goma fshirëse, shirit ngjitës 

për qëllime artikuj shkrimi, kartonë për shkrim ose shtypje [materiale të artistit], letër 

shkrimi, letër kopjimi, rrotulla letre për kasa, materiale vizatimi, dërrasa të zeza, lapsa për 

vizatim, bojëra uji [piktura]; Mjete zyre; Lëkurë e papunuar ose gjysmë e punuar dhe lëkura 

kafshësh, imitime prej lëkure, pëlhura lëkure artificiale, lëkurë e përdorur për pjesë veshje 

të brendshme, mallra të bërë prej lëkure, imitime lëkure ose materiale të tjerë, të projektuar 

për mbajtjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta, portofol, kuti dhe baule prej lëkure 

ose pëlhura lëkure artificiale; këllëfë për çelësa, baule [bagazhe], valixhe, çadra, çadra për 

mbrojtje nga dielli, çadra dielli, bastunë, kamxhikë, takëme, pajime  

kuajsh, yzengji, rripa prej lëkure (pajime kuajsh), veshje, përfshirë veshje të brendshme dhe 

të jashtme, të ndryshme nga veshjet mbrojtëse me qëllim të veçantë; çorape, shalle të trashë 

(veshje), sargi, shami me ngjyra që lidhet në qafë, shalle, rripa (veshje), veshje këmbe; 

këpucë, pandofla, sandale, veshje koke; kapuça, kapele me strehë, bereta, kapele (veshje 

koke), kësula duke u mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me 

anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/188 

(220) 04/02/2022 

(731) CAHİT REHA YAVUZER 

Harbiye Mah. Teşvikiye Cad. Varol Apt. 

No. 7 K.3 D.4 Nişantaşı, Şişli, İstanbul, 

TURKEY, TR 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje për zbardhim dhe pastrim, detergjente të ndryshëm nga ato për përdorim 

në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës cohash 

për përdorim në lavanderi, heqëse njollash, detergjente për larje pjatash, parfume, artikuj 

kozmetikë, aromatizues për përdorim personal (përfshirë deodorantë për përdorim personal 

dhe kafshë), sapunë, përgatitje për kujdes dentar, pasta dhëmbësh, lustruese protezash, 

përgatitje për zbardhim dhëmbësh, larëse goje, jo për qëllime mjekësore, përgatitje 

gërryese, copa zmerile, letër zmerile, shkumë deti, pasta gërryese, përgatitje lustrimi për 

lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustruese dhe kremra për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllë për 

lustrim.  

4  Qirinj; kandila; dyllë gjysmë i përfunduar; dyllë dhe parafin për qëllime ndriçimi.  

14  Stoli të çmuara; imitime të stolive të çmuara; flori; gurë të çmuar dhe stoli të çmuara 

bërë prej tyre; butona manshetë; karfica për kravatë; statuja dhe figura prej metali të çmuar  
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16  Letër dhe kartonë; letër dhe kartonë për qëllime paketimi dhe mbështjellje, kuti kartoni; 

peshqirë letre; letër higjienike; peceta letre; Materiale plastike për qëllime paketimi dhe 

mbështjellje; Blloqe dhe shkronja për tipografi; Materiale libërlidhje; Publikime të 

shtypura; materiale të shtypura; libra, revista, gazeta, libra faturash, shënime të shtypura të 

dërgesave, kupon të shtypur, kalendarë; postera; fotografi [të shtypura]; piktura; ngjitës 

[artikuj për shkrim]; pulla poste; Artikuj për shkrim, artikuj zyre për shkrim, materiale 

udhëzues dhe mësimore [përveç mobileve dhe aparateve]; mjete shkrimi dhe vizatimi; 

materiale të artistit; produkte letre për qëllime artikujsh shkrimi; ngjitësa për qëllime artikuj 

shkrimi, stilolapsa, lapsa, goma fshirëse, shirit ngjitës për qëllime artikuj shkrimi, kartonë 

për shkrim ose shtypje [material të artistit], letër shkrimi, letër kopjimi, rrotulla letre për 

kasa, materiale vizatimi, dërrasa të zeza, lapsa për vizatim, bojëra uji [piktura]; Mjete zyre.  

18  Lëkurë e papunuar ose gjysmë e punuar dhe lëkura kafshësh, imitime prej lëkure, 

pëlhura lëkure artificiale, lëkurë e përdorur për pjesë veshje të Brendshme; Mallra të bërë 

prej lëkure, imitime lëkure ose materiale të tjerë, të projektuar për mbajtjen e sendeve, të 

përfshira në këtë klasë; çanta, portofolë, kuti dhe baule prej lëkure ose pëlhura lëkure 

artificiale; këllëfë për çelësa, baule [bagazhe], valixhe; Çadra, çadra për mbrojtje nga dielli, 

çadra dielli, bastunë; Kamxhikë, takëme, pajime kuajsh, yzengji, rripa prej lëkure (pajime 

kuajsh). 

25  Veshje, përfshirë veshje të brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet 

mbrojtëse me qëllim të veçantë; çorape, shalle të trashë (veshje), sargi, shami me ngjyra që 

lidhet në qafë, shalle, rripa (veshje); Veshje këmbe; këpucë, pandofla, sandale; Veshje 

koke; kapuça, kapele me strehë, bereta, kapele (veshje koke), kësula.  

35  Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, domethënë, 

përgatitje për zbardhim dhe pastrim, detergjente të ndryshëm nga ato për përdorim në 

operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës cohash 

për përdorim në lavanderi, heqëse njollash, detergjente për larje pjatash, parfume, artikuj 

kozmetikë, aromatizues për përdorim personal  

(përfshirë deodorantë për përdorim personal dhe kafshë), sapunë, përgatitje për kujdes 

dentar, pasta dhëmbësh, lustruese protezash, përgatitje për zbardhim dhëmbësh, larëse goje, 

jo për qëllime mjekësore, përgatitje gërryese, copa zmerile, letër zmerile, shkumë deti, 

pasta gërryese, përgatitje lustrimi për lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustruese dhe kremra për 

lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllë për lustrim; Qirinj; kandila; dyllë gjysmë i përfunduar; 

dyllë dhe parafin për qëllime ndriçimi; Stoli të çmuara; imitime të stolive të çmuara; flori; 

gurë të çmuar dhe stoli të çmuara bërë prej tyre; butona manshetë; karfica për kravatë; 

statuja dhe figura prej metali të çmuar; Letër dhe kartonë; letër dhe kartonë për qëllime 

paketimi dhe mbështjellje, kuti kartoni; peshqirë letre; letër higjienike; peceta letre; 

Materiale plastike për qëllime paketimi dhe mbështjellje; Blloqe dhe shkronja për tipografi; 

materiale libërlidhje; Publikime të shtypura; materiale të shtypura; libra, revista, gazeta, 

libra faturash, shënime të shtypura të dërgesave, kupon të shtypur, kalendarë; postera; 

fotografi [të shtypura]; piktura; ngjitës [artikuj për shkrim]; pulla poste; Artikuj për shkrim, 

artikuj zyre për shkrim, materiale udhëzues dhe mësimorë [përveç mobileve dhe aparateve]; 

mjete shkrimi dhe vizatimi; materiale të artistit; produkte letre për qëllime artikujsh 

shkrimi; ngjitës për qëllime artikuj shkrimi, stilolapsa, lapsa, goma fshirëse, shirit ngjitës 

për qëllime artikuj shkrimi, kartonë për shkrim ose shtypje [materiale të artistit], letër 

shkrimi, letër kopjimi, rrotulla letre për kasa, materiale vizatimi, dërrasa të zeza, lapsa për 

vizatim, bojëra uji [piktura]; Mjete zyre; Lëkurë e papunuar ose gjysmë e punuar dhe lëkura 
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kafshësh, imitime prej lëkure, pëlhura lëkure artificiale, lëkurë e përdorur për pjesë veshje 

të brendshme, mallra të bërë prej lëkure, imitime lëkure ose materiale të tjerë, të projektuar 

për mbajtjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta, portofol, kuti dhe baule prej lëkure 

ose pëlhura lëkure artificiale; këllëfë për çelësa, baule [bagazhe], valixhe, çadra, çadra për 

mbrojtje nga dielli, çadra dielli, bastunë, kamxhikë, takëme, pajime kuajsh, yzengji, rripa 

prej lëkure (pajime kuajsh), veshje, përfshirë veshje të brendshme dhe të jashtme, të 

ndryshme nga veshjet mbrojtëse me qëllim të veçantë; çorape, shalle të trashë (veshje), 

sargi, shami me ngjyra që lidhet në qafë, shalle, rripa (veshje), veshje këmbe; këpucë, 

pandofla, sandale, veshje koke; kapuça, kapele me strehë, bereta, kapele (veshje koke), 

kësula duke u mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të 

tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të 

mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/189 

(220) 04/02/2022 

(731) CAHİT REHA YAVUZER 

Harbiye Mah. Teşvikiye Cad. Varol Apt. 

No. 7 K.3 D.4 Nişantaşı, Şişli, İstanbul, 

TURKEY, TR 

(591) E kaltër e errët, e kaltër e ndritshme, 

hiri 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje për zbardhim dhe pastrim, detergjente të ndryshëm nga ato për përdorim 

në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës cohash 

për përdorim në lavanderi, heqëse njollash, detergjente për larje pjatash, parfume, artikuj 

kozmetikë, aromatizues për përdorim personal (përfshirë deodorantë për përdorim personal 

dhe kafshë), sapunë, përgatitje për kujdes dentar, pasta dhëmbësh, lustruese protezash, 

përgatitje për zbardhim dhëmbësh, larëse goje, jo për qëllime mjekësore, përgatitje 

gërryese, copa zmerile, letër zmerile, shkumë deti, pasta gërryese, përgatitje lustrimi për 

lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustruese dhe kremra për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllë për 

lustrim.  

35  Reklamë, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizim ekspozitash dhe 

panairesh për qëllim tregtare dhe reklame; dizenjim për reklamim; ofrim të një tregu në 

linjë për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; Funksione zyre; shërbime sekretarie; 

ujdisje abonimi në gazetë për të tjerët; përpilim statistikash; dhënie me qira të makinerive të 

zyrës; sistemim informacioni në baza të dhënash kompjuterike; sekretari telefonike për 

pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulentë 

biznesi; kontabilitet; shërbime konsulence komerciale; rekrutim personeli, caktim vendi 

pune personeli, agjenci punësimi, agjenci import-eksporti; shërbime të caktimit të vendit të 

punës të përkohshëm të personelit; Ankand; Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një 

shumëllojshmërie mallrash, domethënë, përgatitje për zbardhim dhe pastrim, detergjente të 
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ndryshëm nga ato për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, 

zbardhues lavanderie, zbutës cohash për përdorim në lavanderi, heqëse njollash, detergjente 

për larje pjatash, parfume, artikuj kozmetikë, aromatizues për përdorim personal (përfshirë 

deodorantë për përdorim personal dhe kafshë), sapunë, përgatitje për kujdes dentar, pasta 

dhëmbësh, lustruese protezash, përgatitje për zbardhim dhëmbësh, larëse goje, jo për 

qëllime mjekësore, përgatitje gërryese, copa zmerile, letër zmerile, shkumë deti, pasta 

gërryese, përgatitje lustrimi për lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustruesa dhe kremra për 

lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllë për lustrim duke u mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe 

blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat 

e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.  

41  Arsimim dhe trajnim, organizim dhe drejtim të konferencave, kongreseve dhe 

seminareve, aktiviteteve sportive dhe kulturore; argëtim; rezervim biletash dhe shërbime 

pronotimi për argëtim, ngjarje sportive dhe kulturore, përfshirë rezervim biletash dhe 

shërbime pronotimi për teatro, kinema, muzeume dhe koncerte, publikim dhe redaktim të 

materialeve të shtypura, përfshirë gazeta, libra, të ndryshëm nga tekstet e publicitetit; 

shërbime publikimi elektronik, prodhim filmash, programesh të radios dhe të televizionit, 

shërbime të reporterëve të lajmeve; shërbime të raportimit fotografik, fotografi, përkthim.  

44  Shërbime mjekësore; Shërbime kujdesi të bukurisë; Shërbime veterinare, mbarështim 

bagëtie, shumim kafshësh, mbathje kuajsh [shërbime mbathtarie]; Shërbime bujqësore, të 

kopshtarisë dhe të pylltarisë; Shërbime të këshillimit mjekësorë në fushën e shëndetit 

personal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/190 

(220) 04/02/2022 

(731) VKR Holding A/S Breeltevej 18, 

2970 Hoersholm, Denmark, DK 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  VELUX 

 

 
     

 

(511) 7  Makina dhe vegla makinerish; motorë (përveç mjeteve tokësore); lidhjet e 

makinerive dhe komponentët e transmisionit (përveç mjeteve tokësore); mjete bujqësore të 

ndryshme nga ato që përdoren me dorë; gjeneratorë të energjisë elektrike, motorë; përveç 

mjeteve tokësore; pompa për instalimet e ngrohjes; Motorë për hapjen dhe mbylljen e 

dritareve; mekanizmat e hapjes dhe mbylljes; mekanizmat e kontrollit për makinat, motorët 

ose motorët; hapëse dritaresh, elektrike; mbyllëse dritaresh, elektrike; hapëse dritaresh, 

hidraulike; mbyllëse dritaresh, hidraulike; pajisje për hapjen e dritareve (elektrike -); Pajisje 

elektrike dhe elektronike për hapjen dhe mbylljen e dyerve, dritareve, portave, garazheve 

dhe të ngjashme; Aktivizues linearë, elektrikë, hidraulikë, zinxhirë, ngritës, shtyllë dhe me 

telekomandë, të gjithë për përdorim në hapjen dhe mbylljen e dritareve, dyerve, portave, 

garazheve, barrierave, grilave, kupolave dhe dritareve për përdorim civil dhe për përdorim 

në industri; pjesë të të gjitha mallrave të lartpërmendura (të papërfshira në klasat e tjera);  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), 

jetëshpëtuese dhe mësimore; akumulatorë dhe kabllo; instalimet për shfrytëzimin e 
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energjisë diellore për prodhimin e energjisë elektrike; instrumente dhe aparate operuese 

elektrike dhe elektronike, duke përfshirë instrumente dhe aparate të tilla me telekomandë, 

për hapjen dhe mbylljen e dritareve; sensorë, duke përfshirë sensorët e shiut, lagështisë, 

temperaturës, erës dhe diellit për aktivizimin e instrumenteve dhe aparateve të funksionimit 

në fjalë; panele kontrolli për mbikëqyrjen dhe funksionimin elektronik të aparateve dhe 

instrumenteve në fjalë, pajisje dhe mekanizma pneumatike, hidraulike, elektrike dhe 

elektronike për rregullimin, funksionimin dhe kontrollin e ekraneve të brendshme dhe të 

jashtme për dritaret, duke përfshirë perde veneciane, rrota, xhama dhe grila, dhe për dritare, 

valvula ventilimi dhe tymi; sensorë për shiun, erën, borën, rrezet e diellit, ndriçimin, 

ndriçimin, lagështinë, cilësinë e ajrit, temperaturën dhe CO2; çelsat; çelsat, elektrike; çelsat 

pa tela; pajisje për automatizimin e shtëpisë; sistemet e automatizimit të shtëpisë; softuer 

për automatizimin e shtëpisë; xhami fotovoltaik; panele fotovoltaike; qeliza fotovoltaike; 

module fotovoltaike; module diellore fotovoltaike; instalimet fotovoltaike për prodhimin e 

energjisë elektrike, aparatet fotovoltaike dhe instalimet për prodhimin e energjisë elektrike 

diellore; softuer dhe aplikacione për pajisje mobile; pjesë dhe aksesorë (që nuk përfshihen 

në klasat e tjera) për të gjitha mallrat e përmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/191 

(220) 04/02/2022 

(731) Caffe Group SH.P.K. Rr.”Krenaria e 

Gollakut” p.n.  F. Keqekollë, Prishtinë, KS 

(591) e kuqe 

(740)  Kadri Krasniqi Jeton Krasniqi 

F. Keqekollë, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, ekstrakt kafeje, pije dhe preparate me bazë kafeje; kafe e ftoftë, ekstrakte të 

zëvendësusve të kafesë, pije dhe preparate me bazë të zëvendësusve të kafesë.  

43  Shërbime për furnizimin me pije dhe ushqim; shërbime hotelesh, kafesh, bareve, 

restoranteve, sneck-bareve, kantinave, butiqeve të kafeve; përgatitje, zhvendosje dhe shitje 

të ushqimit dhe pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/192 

(220) 07/02/2022 

(300) 4145943  12/11/2021  ES 

(731) LABORATORIOS  

FARMACEÚTICOS ROVI, S.A.  

Julián Camarillo, 35 E-28037 Madrid, ES 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. Rr. Shaqir 

Ingrishta A11/H 10, Nr. 14 ,10000 Prishtinë, 

(540)  ОКЕДИ 
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Kosovë 

 
 

(511) 5  Produkte farmaceutike, konkretisht, qetësues, narkotikë sintetikë me 

recetë/përshkrim, farmaceutik kundër depresionit, anksiolitikë, antipsikotikë; produkte 

kimike për përdorim mjekësor, sikurse ilaçe për trajtimin e skizofrenisë; farmaceutike 

kimike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor qendror; shiringa të mbushura 

paraprakisht për qëllime mjekësore; preparate për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor 

qendror; preparate për trajtimin e skizofrenisë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/193 

(220) 07/02/2022 

(731) Blend Beselica VIPROS SHPK 

Rr. Ahmet Krasniqi Nr. 9 , Prishtine, 

Kosovë, KS 

(591) E Gjelbert, E Portokallt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; ushqime dietetike dhe substance të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinare, ushqimi për foshnje;  shtesat dietike per qenit njeëzore dhe 

kafshët; suva, materiale për veshje;material për ndalimin e  dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për agjësimin e  parazitëve; fungicidet, herbicide 

21  Enët dhe kontejnrë shtëpiake ose kuzhine;enë gatimi dhe tavolin, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve;krehër dhe sfungjer;furça, përveq penelave;materiale për prodhimin  e 

furçave;artikujt për qëllime pastrami;xhami i papunuar ose ose gjysmë i 

Përpunuar, përveç xhamit të ndërtimtarit;ent;enë qelqi, porcelani dhe balte  

29  Mishi, peshku, shpendë dhe gjahu; ekstraktet e mishit, fruta dhe perime të konservuara, 

të ngrira, të thara dhe të ziera;pelte, reçel, 

komposto; vezët, qumështi dhe djathë, gjalpë, kos  produktet e tjera qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim  

30  Kafja, çaji, kakao, dhe zëvendësuesit e tyre;  orizi, makarona dhe petë; tapiokë dhe  

sago, mielli dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, cokollate;  akullore, 

sherbet dhe akullore të tjera ushqimore; sheqer, majltë. Drekë; maja, pluhur për pjekje, 

kripë, erëza, barishte te konservauara;  uthulla, salca dhe  erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë)  

35  Reklamim, menaxhimin, organizimin dhe administrimin e  biznesi; funksionet e zyrës 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/194 

(220) 07/02/2022 

(731) TADIM GIDA MADDELERİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi 

1100. Sok. No:1105 Çayırova Kocaeli 

(540)  TADIM FISTIXX 
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TURKEY, TR 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 29  Lajthi, të përgatitura; Bajame e bluar; Bajame të përgatitura; Bajame (Përgatitur -

); Bajame të përpunuara; Farat e lulediellit të përpunuara; Farërat (lulediell i përpunuar -); 

Fara të ngrënshme luledielli; Farat e lulediellit të përgatitura; Kikirikë, të përpunuar; 

Kikirikë të veshur; Kikirikë të pjekur mekripë; Kikirikë me mjaltë; Kikirikë, të përgatitur; 

Arra indiane të kripura; Arra indiane (Përgatitura-); Fëstëk i përgatitur; Fëstëk të përgatitur; 

Qiqra të përpunuara; Hurmë e thatë (Got-gam); Hurma; Hurma të thata; Hurma të 

përpunuara; Kokrrat e arrës; Arra, të përgatitura; Arra të përpunuara; Arra të përpunuara; 

Rrush i thatë; Rrush i injektuar; Kumbulla të konservuara; Fara të përpunuara kungulli; 

Fruta të thata; Arrore, fruta të thata me bazë arrat dhe farat; Fruta të thata me bazë frutash 

dhe arra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/195 

(220) 07/02/2022 

(731) TADIM GIDA MADDELERİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi 

1100. Sok. No:1105 Çayırova Kocaeli 

TURKEY, TR 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TADIMCA 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira me kikirikë; Ëmbëlsira bajamesh; Pastë bajamesh; Corn flakes 

(drithëra); misër (kokoshka); Miell misri; Misër, i bluar; Kokoshka; Tërshërë e grimcuar; 

Embrion gruri për konsum; Miell gruri; Elb (i grimcuar-); Tërshërë (me lëvore-); Tërshërë 

(E grimcuar-); Oriz; Mjaltë; Konfesion drithërash me shumë proteina; Çokollate; me bazë 

drithëra; patate të skuqura misri; drithëra për përdorim në  mëngjes; oriz; mjaltë; Konfesion 

çokollatash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/196 

(220) 07/02/2022 

(731) TCL Technology Group Corporation 

TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd 

Road, Zhongkai High Technology 

Development District, Huizhou, 

Guangdong, China, CN 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)   
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 7  Makina rrotulluese të kabllove të baterive; makina shtypëse të bërthamës së 

baterisë; makina për prodhimin e çipave të memories; pajisje për përpunimin e vaferës 

gjysmëpërçuese; makina për përpunimin e vaferës gjysmëpërçuese; makina për prodhimin e 

gjysmëpërçuesve; makina për prodhimin e çipit gjysmëpërçues; gjeneratorë të lëvizshëm të 

energjisë elektrike; alternatorë; furça dinamo; dinamo; gjeneratorë të energjisë elektrike; 

robotë dhe krahë robotikë për prodhimin e gjysmëpërçuesve; makina për prodhimin e 

nënshtresave gjysmëpërçuese; reaktorë epitaksial për makinat e prodhimit të 

gjysmëpërçuesve  

9  Njësitë e memories gjysmëpërçuese; pajisje memorie gjysmëpërçuese; softuer 

kompjuterik për përdorim në përpunimin e vaferave gjysmëpërçuese; karta chip; sonda për 

testimin e gjysmëpërçuesve; kontejnerë të përshtatur për të mbajtur vafera gjysmëpërçuese; 

aparate për testimin e gjysmëpërçuesve; Furnizimet me energji elektrike të ndryshme nga 

gjeneratorët; çipa të ADN-së; Bioçipa; gjysmëpërçues; vafera për qarqet e integruara; çipa 

gjysmëpërçues; gjysmëpërçues elektronikë; Vafera gjysmëpërçuese; fibra optike 

[filamentet që përçojnë dritën]; pika kuantike [materiale gjysmëpërçuese kristalore]; 

amplifikatorë optikë gjysmëpërçues; inverter fotovoltaike; vafera diellore; vafera silikoni; 

vafera silikoni me një kristal; vafera epitaksiale silikoni; rezistenca elektrike; pajisje 

gjysmëpërçuese; fotodioda; dioda karbit silikoni; dioda lazer; dioda që lëshojnë dritë 

[LED]; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; dioda me pika kuantike [QLED]; 

tranzistorë [elektronikë]; kuti shpërndarëse të energjisë; Shpërndarja e energjisë elektrike; 

transformatorë shpërndarës; tuba ndreqës; module ndreqës; ndreqës të rrymës; kuti 

shpërndarëse [energji elektrike]; borde shpërndarëse [energjia elektrike]; konzola 

shpërndarëse [energjia elektrike]; kolektor, elektrik; Njësitë e energjisë [bateritë]; aparate 

elektrike per komutim; instalime fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike [centralet 

fotovoltaike]; module për prodhimin e energjisë fotovoltaike; qeliza fotovoltaike; module 

fotovoltaike; qeliza dhe module fotovoltaike; Akumulatore elektrike; bateri diellore; panele 

diellore për prodhimin e energjisë elektrike; qeliza diellore silic kristalor; panele diellore 

dhe kolektorë të energjisë diellore për prodhimin e energjisë elektrike; karikues baterish me 

energji diellore; stacione karikimi për automjetet elektrike.  

40  Prodhimi i energjisë; përpunim i vaferave gjysmëpërçuese; gjeneratorë me qira; marrja 

me qira e gjeneratorëve të energjisë elektrike; Transformator fuqie me qera; gjeneratorë me 

qira; prodhimi i energjisë nga termocentralet; gjenerimi i energjisë elektrike diellore; 

gjenerimi i energjisë elektrike nga energjia e erës; përpunimi i lëndëve djegëse; Shërbimet e 

prodhimit dhe montimit me porosi në lidhje me pjesët gjysmëpërçuese dhe qarqet e 

integruara.  



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

488 

 

42  Dizajn i gjysmëpërçuesit; shërbim projektimi i termocentraleve; kërkime shkencore në 

fushën e energjisë; auditimi i energjisë; Projektimi i qarqeve të integruara; hulumtime të 

produkteve të reja për të tjerët; konsulencë teknologjike në fushën e prodhimit të energjisë 

alternative; Kryerja e studimeve teknike të projektit; kërkimi dhe zhvillimi i produkteve të 

reja për të tjerët; Kërkime në fushën e teknologjisë së përpunimit të gjysmëpërçuesve; 

projektimi dhe planifikimi teknik i termocentraleve; shërbime të analizës teknologjike në 

lidhje me nevojat për energji dhe energji të të tjerëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/197 

(220) 07/02/2022 

(731) GreenCycle GmbH Stiftsbergstraße 1, 

74172 Neckarsulm, DE 

(591)  E gjelbër,  e bardhë,  hiri  

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Paleta metalike  

16  Qese mbeturinash prej letre ose plastike; foli plastike për mbështjellje; letër, letër 

kopjimi (artikuj shkrimi); karton, paketa prej kartoni, materiale ambalazhimi prej kartoni  

20  Paleta jo- metalike  

22  Çanta prej tekstilit dhe thasë për paketim, ruajtje dhe transport; Thasë për transportin e 

mbeturinave  

37  Riparimi i paletave prej plastike  

39  Grumbullimi, magazinimi dhe transporti i materialeve dytësore të pa përpunuara, 

transportit mbeturinave dhe materialeve, në veçanti paletave plastike; Ofrimi i 

informacione në fushën e grumbullimit, magazinimit dhe transporti i materialeve dytësore 

të pa përpunuara, transporti i mbeturinave dhe materialeve, në veçanti paletat plastike  

40  Klasifikimi, riciklimi, djegia dhe asgjësimi materialeve dytësore të pa përpunuara dhe 

mbeturinave; Sigurimi i informacionit në lidhje me klasifikimin, riciklimin, djegien dhe 

shkatërrimin e materialeve dytësore të pa përpunuara dhe mbeturinave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/198 

(220) 07/02/2022 

(731) Bagolina Co L.L.C. Qamil Haxhiu, 1, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Shqipdon Hasanmetaj Bagolina Co 

L.L.C. Qamil Haxhiu, 1, Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   
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(511) 16  Letër dhe karton; materiale të shtypura; rolne dhe çanta/qese për mbështjellje dhe 

paketim.  

21  Enë tavoline përveç pirunëve, thikave dhe lugëve nga qelqi, porcelani, balte, letre ose 

plastike.   

29  Mish, peshk, shpezët dhe shpendët e gjahut; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; vajra dhe yndyrna për ushqim  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; 

miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira të ndryshme; thupra te 

krypshme, çips, krekerë, flipse dhe prodhime të ndryshme të krypura; pjekurina me peta, 

ëmbëlsira të forta dhe të buta, biskota, torta, kroasane; çokollata; salca me bazë çokollate e 

kremi pastiçerie; shurupe; vakte të ëmbla; akullore; salca të përgatitura; vakte të vogla me 

bazë drithërash; shufra ushqimore me bazë drithërash dhe shufra ushqimore energjetike; 

akullore; akull (ujë i ngrirë);   

32  Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.  

33  Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije, verëra, likere, 

ekstrakte alkoolike  

35  Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në organizimin 

dhe funksionimin e restoranteve; marketingun; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet e bukës dhe 

mallrat ne klasat 29, 30, 32 dhe 33.  

40  Prodhimi i bukës me porosi.  

41  Argëtimi; zhvillimin e ngjarjeve argëtuese.  

43  Shërbimet e restorantit; shërbimet e kryera ose të ndërlidhura me operimin e 

restoranteve dhe objekteve ose hapësirave tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve të përgatitura për konsum; shërbimet e bareve; shërbimet e kafeneve dhe 

kafeterisë; furnizim i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e bar-rostiçeri [snack-bar]; shërbime 

restorantesh merre-me-vehte [take-away]; katering për ushqim dhe pije; shërbime për 

furnizim me pije dhe ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/199 

(220) 07/02/2022 

(731) Bagolina Co L.L.C. Qamil Haxhiu, 1, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Shqipdon Hasanmetaj Bagolina Co. 

L.L.C Qamil Haxhiu, 1, Prishtinë  
 

(540)  BAGOLINA 

 

 
     

 

(511) 16  Letër dhe karton; materiale të shtypura; rolne dhe çanta/qese për mbështjellje dhe 

paketim.  

21  Enë tavoline përveç pirunëve, thikave dhe lugëve nga qelqi, porcelani, balte, letre ose 

plastike.   

29  Mish, peshk, shpezët dhe shpendët e gjahut; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, 
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djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; vajra dhe yndyrna për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; 

miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira të ndryshme; thupra te 

krypshme, çips, krekerë, flipse dhe prodhime të ndryshme të krypura; pjekurina me peta, 

ëmbëlsira të forta dhe të buta, biskota, torta, kroasane; çokollata; salca me bazë çokollate e 

kremi pastiçerie; shurupe; vakte të ëmbla; akullore; salca të përgatitura; vakte të vogla me 

bazë drithërash; shufra ushqimore me bazë drithërash dhe shufra ushqimore energjetike; 

akullore; akull (ujë i ngrirë);   

32  Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.  

33  Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije, verëra, likere, 

ekstrakte alkoolike.  

35  Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në organizimin 

dhe funksionimin e restoranteve; marketingun; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit; 

funksionet e zyrës; shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet e bukës dhe 

mallrat ne klasat 29, 30, 32 dhe 33.  

40  Prodhimi i bukës me porosi.  

41  Argëtimi; zhvillimin e ngjarjeve argëtuese.  

43  Shërbimet e restorantit; shërbimet e kryera ose të ndërlidhura me operimin e 

restoranteve dhe objekteve ose hapësirave tjera që kanë të bëjnë me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve të përgatitura për konsum; shërbimet e bareve; shërbimet e kafeneve dhe 

kafeterisë; furnizim i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e bar-rostiçeri [snack-bar]; shërbime 

restorantesh merre-me-vehte [take-away]; katering për ushqim dhe pije; shërbime për 

furnizim me pije dhe ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/200 

(220) 08/02/2022 

(731) Besëmire Sopaj-Suka Rruga Rrustem 

Statovci, Nr.26, Prishtinë, Kosovë., KS 

(591) Ngjyra e arit, dhe  Ngjyra e zezë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës 
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(210) KS/M/ 2022/201 

(220) 08/02/2022 

(731) Besëmire Sopaj-Suka 

Rruga Rrustem Statovci, Nr.26, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Ngjyra e arit, Ngjyra e bardhë, dhe 

 Ngjyra e zezë 

   

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/202 

(220) 08/02/2022 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër, ngjyrë kafe e mbyllur 

dhe e hapur, rozë, e verdhë, e kuqe, e zezë 

dhe e bardhë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte të kripura të bëra nga mielli; biskota të kripura; gjevrek të mbuluar             

me çokollatë 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/203 

(220) 08/02/2022 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

(540)   
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Serbia, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër, ngjyrë kafe e mbyllur 

dhe hapur, bezhë , portokalli, e verdhë, e 

kuqe, e zezë dhe e bardhë.  

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi 

Erta, ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 
 

     

 

(511) 30  Produkte të kripura të bëra nga mielli; biskota të kripura; gjevrek të mbuluar             

me çokollatë. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/204 

(220) 08/02/2022 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(591) e zezë, e kaltert e mbyllt, cian, e 

bardhe, e kaltert e qelte 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobila me pjesë dhe pajisje për to  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/205 

(220) 08/02/2022 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, 

Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  Çdo moment është i veçantë me 

CHiPSY 

 

 
     

 

(511) 29  Ushqime te shpejta me bazë patate  si dhe patatina; ushqime me bazë soje dhe 
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patatina; ushqime me bazë perimesh dhe patatina; ushqime me bazë nga arroret dhe 

patatina; ushqime të gatshme për të ngrënë që përbëhen kryesisht nga patate dhe patatina, 

arra, produkte të arrave, fara, perime ose kombinime të tyre, përkatësisht patatina, patatet e 

skuqura, patatina nga perimet, patatina taro, patate të skuqura, ushqime derri, ushqime viçi, 

ushqime me bazë soje, ushqime te shpejta dhe krema me bazë bishtajore, krema për lyerje 

dips, djathë; përzierje të ushqimeve të shpejta që përbëhen kryesisht nga patate dhe patatina 

nga perimet, arra, produkte të arrave, fara, perime ose kombinime të tyre  

30  Ushqime të shpejta të gatshme për tu ngrënë që përbëhen kryesisht nga drithëra, misër, 

drithëra ose kombinime të tyre, duke përfshirë patatina nga misri, patatina nga tortilla, 

patatina pita, patatina nga orizi, ëmbëlsira orizi, krakerë orizi, krakerë, gjevrek, ushqime të 

fryra, kokoshka të gatshme; salca për ushqimet e shpejta; salca; copëza të ushqimeve të 

shpejta; copëza të ushqimeve të shpejta me bazë orizi; ushqime të shpejta me bazë nga 

drithërat dhe copëza të ushqimeve; salca; ushqime të shpejta me bazë nga drithërat; us 

hqime nga buka; ushqime të shpejta me bazë nga drithërat dhe patatina; ushqime të shpejta 

me bazë nga mielli; patatina bagel 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/206 

(220) 08/02/2022 

(731) FASSA S.R.L. Via Lazzaris, 3   

SPRESIANO (TREVISO) Italy, IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  FASSA BORTOLO 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate kimike për prodhimin e bojrave; kimikate rezistente ndaj lagështirës, 

përveç bojrave, për muraturë; konservues betoni, përveç bojrave dhe vajrave; konservues 

çimentoje, përveç bojrave dhe vajrave; konservues murature, përveç bojrave dhe vajrave; 

konservues për tullat, përveç bojrave dhe vajrave; ngjitëse për dysheme, tavane dhe pllaka 

muri; ngjitëse kontakti; ngjitës kontakti për përdorim me dru; ngjitës për pllaka muri; 

ngjitës kontakti për përdorim me laminat; ngjitëse për qëllime industriale; ngjitës për 

aplikimin e mbulesave të mureve; ngjitëse për industrinë e ndërtimit; ngjitës për pllaka 

dyshemeje; ngjitës për përdorim në prodhimin e mbulesave të murit; silikone; ngjitës 

hidroizolues; substanca për lidhje në proceset e prodhimit; acide; tretës për llaqe; rrëshira 

epoksi, të papërpunuara; komponimet kimike fiksuese; shufra karboni; aglutinantë për 

beton; kompozime kundër ujit [kimike]; agjentë lidhës për prodhimin e llaçeve; kimikate 

lidhëse për beton; kimikate, përveç pigmenteve, për prodhimin e smaltit; kimikate për 

ngjyrosjen e smaltit; errësues për smalt; smalt dhe kimikate për ngjyrosjen e xhamit; 

preparate hidroizoluese të çimentos, përveç bojrave; përbërje kimike për hidroizolim; 

kimikate rezistente ndaj zjarrit; kimikate industriale; kimikate për ajrim të betonit; kimikate 

për prodhimin e bojrave; veshje sipërfaqësore mbrojtëse rezistente ndaj ujit [kimike, të 

ndryshme nga bojërat]; preparate kimike për prodhimin e llaqeve; preparate kundër zjarrit; 

rrëshira sintetike, të papërpunuara; rrëshira polimere, të papërpunuara; mbushës për 

industrinë e ndërtimit; Lidhje me ngjitës për konsolidimin e dyshemesë prej çimentoje; 

kimikate për përdorim në industri, shkencë; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të 

papërpunuar; kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; ngjitëse për 
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përdorim në industri; stuko dhe ngjites te tjere mbushës; preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë.  

2  Bojra; bojëra të papërshkueshme nga uji; bojëra siloksane kundër ujit; bojëra kundër 

korrozionit; bojëra për larjen e gëlqeres; bojëra rezistente ndaj lagështirës; bojëra vaji; 

bojëra baktericid; bojëra të papërshkueshme nga zjarri; bojëra të papërshkueshme nga uji; 

bojëra me rrëshirë sintetike; bojëra për arte dhe zeje; bojëra të jashtme; bojëra të 

brendshme; bojëra të gatshme për përdorim; bojëra kundër zjarrit; bojëra për dysheme 

betoni; bojëra me bazë uji; bojëra me bazë uji që lahen; bojëra me bazë uji te 

pershkrueshme nga ajri; bojëra silikate me bazë uji; bojëra me bazë uji për mur të thatë; 

badigeon; baze; Përfundime mbrojtëse siloxane [bojra]; Përfundime akrilik-siloxane 

[bojra]; përfundime dekorative gëlqereje me ngjyra [bojra]; Përfundime me tretës për 

mbulimin e njollave [bojrave]; përfundime elastomeri [bojra]; veshje [bojra]; veshje 

hidrosilikoni [bojra]; veshje akrilike siloksane [bojra]; veshje akrilike [bojra]; veshje 

silikate [bojra]; veshje elastomerike [bojra]; preparate për lyerje me veti kundër ujit [bojra]; 

veshje jo ngjitëse në natyrën e bojës; veshje izoluese të motit [bojra]; kompozime për  

veshje në natyrën e bojrave për aplikime industriale; vulosje bojërash; agjentë lidhës për 

bojëra; substanca lidhëse për bojëra; aglutinantë për bojëra; ngjyrues për përdorim në  

prodhimin e bojrave; trashës për bojëra; hollues për bojëra; alkoole minerale për përdorim 

si hollues bojërash; llaqe; llaqe te pershkrueshme nga ajri; llaqe për mbrojtjen e dyshemeve; 

veshje kundër grafitit [bojra]; bojëra kundër ndotjes; sumak për llaqe; terpentinë [hollues 

për bojëra]; smalt [llaqe]; smalt [llaqe] me bazë uji; smalt për lyerje; smalt alkidi [llaqe]; 

smalt [llaqe] kundër korrozionit të oksidit të hekurit; smalt [llaqe] akrilik të tretshëm në ujë; 

glazurat [bojra, llaqe]; vajra për ruajtjen e drurit; konservues druri; njolla druri; preparate 

për trajtimin për ruajtjen e drurit; frenuesit e korrozionit në natyrën e veshjeve; veshje druri 

[bojra]; veshje mbrojtëse për metale [bojra]; preparate mbrojtëse për metale; preparate 

kundër korrozionit; abetare muri për përdorim në ndërtim; abetare mallë për përdorim në 

ndërtim; preparate nivelimi në natyrën e bojrave; zbardh; larje gëlqereje; nënshtresa të 

pigmentuara; nënshtresa impregnuese; mbushje të nënshtresave me efekt suvaje të imët, për 

të jashtme dhe të brendshme; fiksues [llaqe]; fiksues për ngjyrues; llaqe impregnuese për 

dru; bojera organike për ngjyrosje; bojera për ngjyrosje me bazë tretës; gumigut për lyerje; 

rrëshirat e gomës; pigmente; mbushje e nënshtresës me efekt renderi të imët; bojëra, llaqe, 

llaqe; konservues kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyrues; 

rrëshira natyrale të papërpunuara.  

17  Bojëra izoluese; bojëra izoluese elektrike; bojëra foto-lumineshente [izoluese]; bojëra 

për izolim; bojëra me fuqi të lartë mbuluese [izolim]; bojëra izoluese për mure; bojëra 

izoluese për çati; bojëra izoluese për fasada; llak izolues; izolatorë; materiale izoluese; 

materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese me fibra 

xhami për përdorim në ndërtim; materiale izoluese me fije qelqi për ndërtesa; materiale 

izoluese me shkumë të zgjeruar për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; materiale 

izoluese me shkumë për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; materiale izoluese të bëra 

nga shkumë polietileni; materiale izoluese të bëra nga shkumë poliuretani; materiale 

izoluese ndërtimi; materiale zjarrduruese izoluese; veshje izoluese; materiale izoluese 

akustike; materiale termoizoluese; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; ngjitës 

izolues; pllaka izoluese; substanca për izolimin e ndërtesave nga lagështia; fletë shkumë për 

përdorim si izolim ndërtesash; komponimet ngjitëse ngjitëse; komponimet e nyjeve të 

murit; nyje izolimi; nyje hidro-ekspansive; ngjitës për nyje; ngjitës të nyjeve të tubave; 
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komponime ngjitëse për nyje; shkumë mbyllëse për nyje; ngjitës poliuretani; izolues 

hidroizolues; ngjitës për ndërtesa; fletë shkumë poliuretani për përdorim si izolim 

ndërtesash; materiale filtruese të shkumave gjysmë të përpunuara të plastikës; shkumë 

poliuretani me densitet të ulët për izolim; shkumë izoluese për përdorim në ndërtim dhe 

konstruksion; mbajtëse akustike për qëllime izolimi të zërit; fletë për izolim të zërit; panele 

për izolim termik; pëlhura jo të endura për izolim ndaj ujit dhe lagështirës; veshje për 

izolim ndaj ujit dhe lagështirës; latekse elasticizues [produkte gjysëm të përpunuara]; 

përbërje kimike për riparimin e rrjedhjeve; materiale izoluese; rende termoizoluese; veshje 

industriale [izolim]; panele izoluese; pllaka për qëllime izoluese; mbulesa izoluese të 

dyshemesë; materiale izoluese në formën e mbulesave të dyshemesë; mbrojtës qoshe prej 

gome; panele izoluese akustike; pllaka  akustike për tavane [izolim]; panele kompozite me 

veti izoluese; panele fibre për izolim me temperaturë të lartë; pllaka me fije izoluese; panele 

të bëra nga polimer i zgjeruar me bazë polivinilkloride [gjysmë të gatshme]; pllaka izoluese 

të zërit për izolim; Pllaka izoluese të zërit të bëra nga materiale jo metalike; panele të bëra 

nga polimer i zgjeruar me bazë polivinilkloride për përdorim në prodhim; panele polistiren 

për qëllime izoluese; pllaka izolimi të bëra nga leshi mineral; rrjeta tekstil me fije qelqi për 

qëllime izoluese; zorrëfleksibël të bëra prej gome; zorrë fleksibël të bërë nga plastika; zorrë 

fleksibël, jo prej metali; zorrët prej materiali tekstili; lidhëse jo metalike për tubacione; 

lidhëse jo metalike për zorrët fleksibël; lidhëse jo metalike për lidhjet e tubave; shirit moti 

për përdorim në shtëpi; komponimet ngjitëse për vulosje; fibra e vullkanizuar për përdorim 

në prodhimin e materialeve izoluese të ndërtesave; lesh mineral [izolues]; lesh mineral për 

izolimin e ndërtesave; lesh xhami për izolim; tekstil me fije qelqi për izolim; pëlhura tekstil 

me fije qelqi për izolim; fibra xhami për përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të 

ndërtesave; rrëshira artificiale, gjysmë të përpunuara; rrëshira sintetike, gjysmë të 

përpunuara; fibra karboni, të ndryshme nga ato për përdorim tekstili; fibra polimerike, të 

ndryshme nga ato për përdorim tekstili; Veshje hidroizoluese jo metalike për ndërtesa; 

ngjitës silikoni; gome silikoni; panele poliuretani për izolim termik; mbështetëse 

poliuretani për izolim termik; fibra rrëshirë polimerësh [përveç përdorimit në tekstile]; 

gomë e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutaperka, çamçakëz, asbest, mikë dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; tuba, tuba dhe zorra 

fleksibël, jo prej metali.  

19  Veshje, jo prej metali, për ndërtim; përfundimet e mbylljes së çatisë bituminoze; 

gërshetim, jo prej metali; veshje muri me çimento; panele druri; veshje për dysheme ose 

mure prej materialesh sintetike; veshje hidroizoluese prej çimentoje; veshje mbrojtëse 

çimento; veshje restauruese çimento; materiale ndërtimi, jo prej metali; materiale ndërtimi 

zjarrduruese, jo prej metali; materiale ndërtimi jo metalike në formë të pllakave; veshje 

[materiale ndërtimi]; renderet [materialet e ndërtimit] gjithashtu kanë veti termoizoluese; 

rendere me një shtresë [materiale ndërtimi]; suva përballuese; veshje çimentoje të 

papërshkueshme nga zjarri; llaç; llaç ndërtimi; llaç murature; llaç i thatë; llaç gëlqereje; llaç 

gipsi; llaç çimentoje për përdorim në ndërtim; Llaç çimentoje me bazë alumini; llaç 

nivelimi i betonit; Llaç forcues i shpejtë për qëllime ndërtimi; llaç përballues;  llac 

zjarrdurues; llaç përfundues të bërë nga rrëshira artificiale me ngjyra; llaç osmotik; llaç 

epoksi; llaç tiksotropik; llaç i përforcuar me fibra; llaç kundër ujit; llaç lidhës për qëllime 

ndërtimi; llaç ngjitës për qëllime ndërtimi; llaç ngjitës për mur të thatë; llaç ngjitës për 

blloqe gipsi; përzierje llaçi; llaç të thatë të gatshëm; gëlqere; gëlqere e hidratuar për 
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ndërtim; çimento; përzierje çimentoje; beton; mur i thate; mur i thatë rezistent ndaj mykut; 

pllaka drywall; rruaza qoshe të murit të thatë, jo prej metali [materiale ndërtimi]; fino për 

mbushjen e fugave për kartonin e gipsit [materialet e ndërtimit]; paste mbushëse [materiale 

ndërtimi]; fino epoksi; shkumës i papërpunuar; suva; gips [material ndërtimi]; mbushës 

gipsi për riparimin e çarjeve në suva; mbushës gipsi për riparimin e vrimave në suva; 

komponimet e spackling; preparate për nivelim [çimento ose llaç]; mallëra [materiale 

ndërtimi]; nënshtresa [materiale ndërtimi]; fiberboard [materiale ndërtimi]; kullues, jo prej 

metali, për përdorim në ndërtimin e sistemeve hidroizoluese; elemente ndërtimi prej betoni; 

materiale lidhëse për mallëra [materiale ndërtimi]; fino vulosje kimike për përdorim në 

industrinë e ndërtimit; veshje ngjitëse epoksi [materiale ndërtimi]; fuga druri; fuga zgjerimi, 

jo prej metali, për dysheme dhe mure; skela, jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; 

panele polistiren për përdorim në ndërtim; tuba degezues, jo prej metali; nënshtresa për 

restaurimin e muraturës së lagësht [materiale ndërtimi]; nënshtresa çimentoje për 

nënshtresa betoni për ambiente të jashtme dhe të brendshme [materiale ndërtimi]; 

bazamenti i gipsit ose shtresa e përfundimit [materialet e ndërtimit]; llaç riparimi betoni 

[materiale ndërtimi]; tulla; pllaka, jo prej metali; pllaka, jo prej metali, për ndërtim; rrjeta 

me fibra bazalt, duke qenë materiale përforcuese për ndërtim; Pëlhurë tekstil me fije qelqi 

të ngopura me rrëshirë për përdorim në transport, përforcim strukturor dhe riparime 

strukturore; pëlhurë përforcuese me tekstil me fije qelqi për përdorim në aplikime në tokë, 

det dhe hapësirë ajrore; tekstile jo të endura të bëra nga fibra sintetike për përdorim në 

industrinë e ndërtimit; nënshtresa vetëniveluese të dyshemesë; bazamente për pllaka, jo prej 

metali [materiale ndërtimi]; hekura këndore, jo prej metali; fuga çimentoje në formë pluhuri 

[izolues ujorë me bazë çimento]; pallto të skremuara; panele akustike, jo prej metali; panele 

akustike për ndërtesa, jo prej metali; fuga zgjeruese, jo prej metali, për dysheme dhe mure; 

materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; monumente, jo prej metali.  

35  Afishimi i faturave; demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; shpërndarja e 

materialit reklamues [fletëpalosje, prospekte, materiale të shtypura, mostra]; përditësimi i 

materialit reklamues; shpërndarja e mostrave për qëllime reklamimi; publikimi i 

materialeve dhe teksteve publicitare; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; organizimin dhe zhvillimin e panaireve tregtare, ngjarjeve dhe ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; tregtimi i produkteve; marketingu i produktit; 

organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produkteve; ofrimi i informacionit për produktet 

e konsumatorit nëpërmjet internetit; prokurimi i kontratave për blerjen dhe shitjen e 

mallrave; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 

ofrimin e informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me përzgjedhjen e 

produkteve dhe artikujve që do të blihen; shërbime tregtare; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të pëlhurave të gomuara, tabelave ndriçuese, paneleve, 

stendave të ekspozimit, flamujve, materialeve reklamuese; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të preparateve kimike për prodhimin e bojrave, kimikateve 

rezistente ndaj lagështirës, përveç bojrave, për muraturë, konservues betoni, përveç bojrave 

dhe vajrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të konservuesve 

të çimentos, përveç bojrave dhe vajrave, konservues murature, përveç bojrave dhe vajrave, 

konservues për tullat, përveç bojrave dhe vajrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të ngjitësve për dysheme, tavane dhe pllaka muri, ngjitës 

kontakti, ngjitës kontakti për përdorim me dru, ngjitës për pllaka muri, ngjitës kontakti për 
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përdorim me laminate, ngjitës për qëllime industriale; shërbime me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të ngjitësve për aplikimin e mbulesave të mureve, ngjitësve për industrinë 

e ndërtimit, ngjitësve për pllaka dyshemeje, ngjitësve për përdorim në prodhimin e 

mbulesave të mureve, silikoneve, ngjitësve hidroizolues; shërbime me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të substancave për lidhje në proceset e prodhimit, acideve, tretësve për 

llaqe, rrëshirave epokside të papërpunuara, përbërjeve kimike fiksuese, shufrave të 

karbonit, aglutinantëve për beton; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

online, të përbërjeve kundër ujit [kimike], agjentë lidhës për prodhimin e llaçeve, kimikate 

lidhëse për beton, kimikate, përveç pigmenteve, për prodhimin e smaltit, kimikate për 

ngjyrosjen e smaltit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të 

errësuesve për smalt, smalt dhe kimikate për ngjyrosjen e xhamit, preparate për hidroizolim 

të çimentos, përveç bojrave, përbërjeve kimike për hidroizolim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të kimikateve kundër zjarrit, kimikateve industriale, 

kimikateve të ajrimit të betonit, kimikateve për prodhimin e bojrave, veshjeve mbrojtëse të 

sipërfaqes rezistente ndaj ujit [kimike, përveç bojrave]; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të preparateve kimike për prodhimin e llaqeve, preparateve 

kundër zjarrit, rrëshirave sintetike të papërpunuara, rrëshirave polimere të papërpunuara, 

mbushësve për industrinë e ndërtimit, astar lidhës për konsolidimin e mallërave të 

dyshemesë prej çimentoje; shërbime  

të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të bojrave, bojërave kundër ujit, 

bojrave siloksane kundër ujit, bojrave kundër korrozionit, bojrave për larje me gëlqere, 

bojrave rezistente ndaj lagështirës, bojrave të vajit, bojrave baktericid, ngjyrave të 

papërshkueshme nga zjarri, bojërave të papërshkueshme nga uji; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të bojrave me rrëshirë sintetike, bojëra për arte dhe 

zeje, bojëra të jashtme, bojëra të brendshme, bojëra të gatshme për përdorim, bojëra kundër 

zjarrit, bojëra për dysheme betoni, bojëra me bazë uji; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu në internet, të bojrave me bazë uji që lahen, bojrave me bazë uji që 

ajrosen, bojrave silikate me bazë uji, bojrave me bazë uji për mure të thata, badigeon, 

abetareve, përfundimeve mbrojtëse siloksane [bojra], mbaresave akrilike-siloxane [ bojëra]; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të përfundimeve [bojra] me 

ngjyra dekorative gëlqereje, përfundime me tretës për mbulimin e njollave [bojra], 

përfundime elastomer [bojra], veshje [bojra], veshje hidrosilikoni [bojra], veshje akrilike 

siloksane [bojra]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, edhe në internet, të veshjeve 

akrilike [bojrave], veshjeve silikate [bojrave], veshjeve elastomerike [bojrave], preparateve 

për veshje me veti kundër ujit [bojrave], veshjeve që nuk ngjiten në natyrën e bojës; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të veshjeve [bojrave] izoluese 

ndaj motit, përbërjeve të veshjes në natyrën e bojrave për aplikime industriale, izolues 

bojërash, agjentë lidhës për bojëra, substanca lidhëse për bojëra; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të aglutinantëve për bojëra, ngjyruesve për përdorim 

në prodhimin e bojrave, trashësuesve për bojëra, holluesve për bojëra, pijeve minerale për 

përdorim si hollues bojësh, llakëve, llaqeve me frymëmarrje; shërbime me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të llaqeve për mbrojtjen e dyshemeve, veshjeve kundër grafitit 

[bojrave], bojrave kundër ndotjes, sumakut për llaqe, terpentinës [hollues për bojërat], 

smalteve [llaqeve], smalteve me bazë uji [llajrave] ; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të smalteve për lyerje, smalteve alkid [llaqe], smalteve anti-

korozive oksid hekuri mike [llaqe], smalteve akrilike të tretshme në ujë [llaqe], glazurave 
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[bojrave, llaqeve], vajrave për konservim prej druri, konservues druri; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të njollave të drurit, preparate për trajtimin për 

ruajtjen e drurit, frenues të korrozionit në natyrën e veshjeve, veshje druri [bojra], veshje 

mbrojtëse për metale [bojra]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, edhe në internet, 

të preparateve mbrojtëse për metale, preparate kundër korrozionit, abetare muri për 

përdorim në ndërtim, abetare mallë për përdorim në ndërtim, preparate nivelimi në natyrën 

e bojrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë, edhe online, të zbardhjes, 

lavazhit me gëlqere, nënshtresave të pigmentuara, nënshtresave ngopëse, veshjeve 

mbushëse me efekt suvaje të imët, për të jashtme dhe të brendshme, fiksues [llaqe], fiksues 

për ngjyrues, llaqe impregnuese për dru; shërbime me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

online, të pastave për ngjyrosje organike, pastave për ngjyrosje me bazë tretës, gamboge 

për lyerje, rrëshirave të çamçakëzit, pigmenteve, veshjeve mbushëse me efekt renderi të 

imët; sherbime me pakice dhe shumice, edhe online, te bojrave izolues, bojrave izolues 

elektrik, bojrave fotolumineshente [izoluese], bojrave per izolim, bojrave me fuqi te larte 

mbuluese [izoluese], bojrave izoluese per mure, bojrave izoluese per çati; sherbime me 

pakice dhe shumice, gjithashtu online, te bojrave izolues per fasada, llak izolues, izolatore, 

materiale izoluese, materiale izoluese per ndertim, materiale izoluese per ndertime, 

materiale izoluese me fibra xhami per perdorim ne ndertim; shërbime me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të materialeve izoluese të tekstilit me fije qelqi për 

ndërtesa,materiale izoluese me shkumë të zgjeruar për përdorim në ndërtim dhe ndërtim, 

materiale izoluese me shkumë për përdorim në ndërtim dhe ndërtim, materiale izoluese të 

bëra nga shkumë polietileni; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, 

të materialeve izoluese të bëra me shkumë poliuretani, materiale izoluese ndërtimi, 

materiale zjarrduruese izoluese, veshje izoluese, materiale izoluese akustike, materiale 

termoizoluese; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të materialeve 

të paketimit, ndalimit dhe izolimit, ngjitësve izolues, pllakave izoluese, substancave për 

izolimin e ndërtesave ndaj lagështirës, mbulesave me shkumë për përdorim si izolues 

ndërtesash, përbërjeve ngjitëse ngjitëse; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të komponimeve të fugave të murit të thatë, fugave izoluese, fugave 

hidro-ekspansive, ngjitësve të nyjeve, ngjitësve të fugave të tubave, përbërjeve ngjitëse për 

fuga, shkumës izoluese për fuga, ngjitësve poliuretani; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të ngjitësve hidroizolues, ngjitësve për ndërtesa, mbulesave me 

shkumë poliuretani për përdorim si izolues ndërtesash, materialeve filtruese të shkumave 

gjysmë të përpunuara prej plastike, shkumës poliuretani me densitet të ulët për izolim; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të shkumës izoluese për 

përdorim në ndërtim dhe ndërtim, mbulesa akustike për qëllime izolimi të zërit, fletë për 

izolimin e zërit, panele për izolim termik, pëlhura jo të endura për izolim ndaj ujit dhe 

lagështisë; shërbime me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të veshjeve për izolim ndaj 

ujit dhe lagështisë, latekseve elasticizues [produkte gjysmë të përpunuara], përbërje kimike 

për riparimin e rrjedhjeve, llamba izoluese; rende termoizoluese; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të veshjeve industriale [izoluese], paneleve izoluese, 

pllakave për qëllime izoluese, mbulesave izoluese të dyshemesë, materialeve izoluese në 

formë mbulese dyshemeje, mbrojtëse qoshe prej gome; shërbime me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të paneleve izoluese akustike, pllaka akustike për tavane [izolim], panele 

të përbëra që kanë veti izoluese, panele fibre për izolim në temperaturë të lartë, pllaka me 

fibra izoluese; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të paneleve të 
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bëra nga polimer i zgjeruar [gjysmë i gatshëm] me bazë polivinilkloride, pllaka izoluese të 

zërit për izolim, pllaka izoluese të zërit të bëra nga materiale jo metalike, panele të bëra nga 

polimer i zgjeruar me bazë polivinilkloride për përdorim në prodhim; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të paneleve të polistirenit për qëllime izolimi, 

pllaka izolimi të bëra nga leshi mineral, rrjeta tekstil me fije qelqi për qëllime izolimi, zorrë 

fleksibël të bërë nga gome, zorra fleksibël të bëra prej plastike, zorra fleksibël, jo prej 

metali; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të zorrëve prej 

materiali tekstili, lidhëse jo metalike për tubacione, lidhëse jo metalike për zorrët fleksibël, 

lidhëse jo metalike për lidhjet e tubave, fshirje të motit për përdorim në shtëpi; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të përbërjeve ngjitëse për mbyllje, fibra të 

vullkanizuara për përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të ndërtesave, lesh mineral 

[izolator], lesh mineral për izolim ndërtesash, lesh xhami për izolim; shërbime me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të tekstil me fije qelqi për izolim, pëlhura tekstil me fije 

qelqi për izolim, fibra xhami për përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të 

ndërtesave, rrëshira artificiale gjysmë të përpunuara, rrëshira sintetike gjysmë të 

përpunuara; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të fibrave të 

karbonit, të ndryshme nga përdorimi i tekstilit, fibrave polimerike, të ndryshme nga 

përdorimi i tekstilit, veshjeve hidroizoluese jo metalike për ndërtesa, ngjitësve silikoni, 

gomës silikoni, paneleve poliuretani për izolim termik; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të mbështetësve poliuretani për izolim termik, fibrave të 

rrëshirës polimere [përveç përdorimit në tekstile], veshjeve jo metalike për ndërtesa, 

përfundimeve të mbylljes së çatisë bituminoze, lyerjes me llaç jo metalik; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të veshjeve të mureve me çimento, 

veshjeve të drurit, dyshemeve ose veshjeve të mureve prej materialesh sintetike, veshje 

hidroizoluese prej çimentoje, veshje mbrojtëse çimento, veshje restauruese çimento; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të materialeve ndërtimore 

jometalike, materialeve ndërtimore jometalike zjarrduruese, materiale ndërtimi jo metalike 

në formën e pllakave, veshjeve [materialeve të ndërtimit], llambave [materialeve të 

ndërtimit] gjithashtu me veti termoizoluese, rendere me një shtresë [materiale ndërtimi]; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të suvasë së ballafaqimit, 

veshjeve të çimentos rezistente ndaj zjarrit, llaç, llaç ndërtimi, llaç murature, llaç të thatë, 

llaç gëlqereje, llaç gipsi, llaç çimentoje për përdorim në ndërtim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të llaçit të çimentos me bazë alumini, llaç niveli 

betoni, llaç forcues të shpejtë për qëllime ndërtimi, llaç lyerjeje, llaç zjarrdurues, llaç 

përfundues të bërë nga rrëshira artificiale me ngjyrë; shërbime me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të llaçit osmotik, llaçit epoksi, llaçit tiksotrop, llaçit të përforcuar me 

fibra, llaçit kundër ujit, llaçit lidhës për qëllime ndërtimi, llaçit ngjitës për qëllime ndërtimi, 

llaçit ngjitës për mure të thata, llaçit ngjitës për blloqe gipsi; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të përzierjes së llaçit, llaçëve të thatë të gatshëm, gëlqeres, 

gëlqeres së hidratuar për ndërtim, çimentos, përzierjeve të çimentos, betonit, murit të thatë, 

murit të thatë rezistent ndaj mykut; dërrasa muri të thatë, rruaza qoshe të murit të thatë, jo 

prej metali [materiale ndërtimi]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

online, të finove për mbushje të fugave për kartonin e gipsit [materiale ndërtimi], paste 

mbushëse [materiale ndërtimi], fino epoksi, shkumës të papërpunuar, suva, gips [material 

ndërtimi], mbushës gipsi për riparimin e çarjeve në suva; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të mbushësve të gipsit për riparimin e vrimave në suva, 
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komponimet e paketimit, preparate për nivelim [çimento ose llaç], mallëra [materiale 

ndërtimi], nënshtresa [materiale ndërtimi]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të fibrave [materiale ndërtimi], kullues jometalësh për përdorim në 

ndërtimin e sistemeve hidroizoluese, elemente ndërtimi prej betoni, materiale lidhëse për 

malla [materiale ndërtimi]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në 

internet, të finove kimike për izolim për përdorim në industrinë e ndërtimit, veshje izoluese 

epokside [materiale ndërtimi], fuga druri, fuga zgjeruese jo metalike për dysheme dhe 

mure; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të skelave jo metalike, 

paneleve të ndërtesave jo metalike, paneleve të polistirenit për përdorim në ndërtim, gypave 

të degëzimit jometal, veshjeve të poshtme për restaurimin e muraturës së lagësht [materialet 

e ndërtimit]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të nënshtresës së 

çimentos për nënshtresa betoni për ambiente të jashtme dhe të brendshme [materiale 

ndërtimi], bazë gipsi ose mbulesë përfundimi [materiale ndërtimi], llaç riparimi betoni 

[materiale ndërtimi], tulla, pllaka jo metalike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të pllakave jo metalike për ndërtim, rrjeta me fibra bazalt, materiale 

përforcuese për ndërtim, pëlhurë tekstil me fije qelqi të ngopur me rrëshirë për përdorim në 

transport, përforcim strukturor dhe riparime strukturore; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu në internet, të pëlhurave përforcuese me tekstil me fije qelqi për 

përdorim në tokë, det dhe aplikime në hapësirën ajrore, tekstile jo të endura të bëra nga  

fibra sintetike për përdorim në industrinë e ndërtimit, nënshtresa dyshemeje vetëniveluese, 

ndarëse pllakash jo metalike [ndërtesa Materiale]; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të bazamenteve jo metalike për pllaka [materiale ndërtimi], 

hekurave këndore jo metalike, finove të çimentos në formë pluhuri [ngjitëse me bazë 

çimento të papërshkueshme nga uji], veshjeve të skremuara, paneleve akustike jo metalike; 

sherbime me pakice dhe shumice, gjithashtu online, te paneleve akustike jo metalike per  

ndertesa, fuga zgjeruese jo metalike per dysheme dhe mure; reklamimi; menaxhimin, 

organizimin dhe administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.  

42  Hulumtimi i produktit; kërkime industriale; kërkime në fushën e ndërtimit të objekteve; 

zhvillim i produktit; analiza dhe vlerësimi i dizajnit të produktit; analiza dhe vlerësimi i 

zhvillimit të produktit; konsulencë në lidhje me zhvillimin e produktit; projektimi dhe 

testimi i produkteve të reja; testimi i sigurisë së produktit; testimi i kontrollit të cilësisë së 

produkteve; shërbime kërkimore për zhvillimin e produkteve të reja; kërkime kimike; 

testimi i materialit; dizajnimi dhe testimi për zhvillimin e produktit të ri; kontrolli i cilësisë; 

shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; shërbimet e 

analizave industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbimet e kontrollit të 

cilësisë dhe vërtetimit. 
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(511) 1  Preparate kimike për prodhimin e bojrave; kimikate rezistente ndaj lagështirës, 

përveç bojrave, për muraturë; konservues betoni, përveç bojrave dhe vajrave; konservues 

çimentoje, përveç bojrave dhe vajrave; konservues murature, përveç bojrave dhe vajrave; 

konservues për tullat, përveç bojrave dhe vajrave; ngjitëse për dysheme, tavane dhe pllaka 

muri; ngjitëse kontakti; ngjitës kontakti për përdorim me dru; ngjitës për pllaka muri; 

ngjitës kontakti për përdorim me laminat; ngjitëse për qëllime industriale; ngjitës për 

aplikimin e mbulesave të mureve; ngjitëse për industrinë e ndërtimit; ngjitës për pllaka 

dyshemeje; ngjitës për përdorim në prodhimin e mbulesave të murit; silikone; ngjitës 

hidroizolues; substanca për lidhje në proceset e prodhimit; acide; tretës për llaqe; rrëshira 

epoksi, të papërpunuara; komponimet kimike fiksuese; shufra karboni; aglutinantë për 

beton; kompozime kundër ujit [kimike]; agjentë lidhës për prodhimin e llaçeve; kimikate 

lidhëse për beton; kimikate, përveç pigmenteve, për prodhimin e smaltit; kimikate për 

ngjyrosjen e smaltit; errësues për smalt; smalt dhe kimikate për ngjyrosjen e xhamit; 

preparate hidroizoluese të çimentos, përveç bojrave; përbërje kimike për hidroizolim; 

kimikate rezistente ndaj zjarrit; kimikate industriale; kimikate për ajrim të betonit; kimikate 

për prodhimin e bojrave; veshje sipërfaqësore mbrojtëse rezistente ndaj ujit [kimike, të 

ndryshme nga bojërat]; preparate kimike për prodhimin e llaqeve; preparate kundër zjarrit; 

rrëshira sintetike, të papërpunuara; rrëshira polimere, të papërpunuara; mbushës për 

industrinë e ndërtimit; Lidhje me ngjitës për konsolidimin e dyshemesë prej çimentoje; 

kimikate për përdorim në industri, shkencë; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të 

papërpunuar; kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; ngjitëse për 

përdorim në industri; stuko dhe ngjites te tjere mbushës; preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë.  

2  Bojra; bojëra të papërshkueshme nga uji; bojëra siloksane kundër ujit; bojëra kundër 

korrozionit; bojëra për larjen e gëlqeres; bojëra rezistente ndaj lagështirës; bojëra vaji; 

bojëra baktericid; bojëra të papërshkueshme nga zjarri; bojëra të papërshkueshme nga uji; 

bojëra me rrëshirë sintetike; bojëra për arte dhe zeje; bojëra të jashtme; bojëra të 

brendshme; bojëra të gatshme për përdorim; bojëra kundër zjarrit; bojëra për dysheme 

betoni; bojëra me bazë uji; bojëra me bazë uji që lahen; bojëra me bazë uji te 

pershkrueshme nga ajri; bojëra silikate me bazë uji; bojëra me bazë uji për mur të thatë; 

badigeon; baze; Përfundime mbrojtëse siloxane [bojra]; Përfundime akrilik-siloxane 

[bojra]; përfundime dekorative gëlqereje me ngjyra [bojra]; Përfundime me tretës për 

mbulimin e njollave [bojrave]; përfundime elastomeri [bojra]; veshje [bojra]; veshje 

hidrosilikoni [bojra]; veshje akrilike siloksane [bojra]; veshje akrilike [bojra]; veshje 

silikate [bojra]; veshje elastomerike [bojra]; preparate për lyerje me veti kundër ujit [bojra]; 
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veshje jo ngjitëse në natyrën e bojës; veshje izoluese të motit [bojra]; kompozime për  

veshje në natyrën e bojrave për aplikime industriale; vulosje bojërash; agjentë lidhës për 

bojëra; substanca lidhëse për bojëra; aglutinantë për bojëra; ngjyrues për përdorim në  

prodhimin e bojrave; trashës për bojëra; hollues për bojëra; alkoole minerale për përdorim 

si hollues bojërash; llaqe; llaqe te pershkrueshme nga ajri; llaqe për mbrojtjen e dyshemeve; 

veshje kundër grafitit [bojra]; bojëra kundër ndotjes; sumak për llaqe; terpentinë [hollues 

për bojëra]; smalt [llaqe]; smalt [llaqe] me bazë uji; smalt për lyerje; smalt alkidi [llaqe]; 

smalt [llaqe] kundër korrozionit të oksidit të hekurit; smalt [llaqe] akrilik të tretshëm në ujë; 

glazurat [bojra, llaqe]; vajra për ruajtjen e drurit; konservues druri; njolla druri; preparate 

për trajtimin për ruajtjen e drurit; frenuesit e korrozionit në natyrën e veshjeve; veshje druri 

[bojra]; veshje mbrojtëse për metale [bojra]; preparate mbrojtëse për metale; preparate 

kundër korrozionit; abetare muri për përdorim në ndërtim; abetare mallë për përdorim në 

ndërtim; preparate nivelimi në natyrën e bojrave; zbardh; larje gëlqereje; nënshtresa të 

pigmentuara; nënshtresa impregnuese; mbushje të nënshtresave me efekt suvaje të imët, për 

të jashtme dhe të brendshme; fiksues [llaqe]; fiksues për ngjyrues; llaqe impregnuese për 

dru; bojera organike për ngjyrosje; bojera për ngjyrosje me bazë tretës; gumigut për lyerje; 

rrëshirat e gomës; pigmente; mbushje e nënshtresës me efekt renderi të imët; bojëra, llaqe, 

llaqe; konservues kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues, ngjyrues; 

rrëshira natyrale të papërpunuara.  

17  Bojëra izoluese; bojëra izoluese elektrike; bojëra foto-lumineshente [izoluese]; bojëra 

për izolim; bojëra me fuqi të lartë mbuluese [izolim]; bojëra izoluese për mure; bojëra 

izoluese për çati; bojëra izoluese për fasada; llak izolues; izolatorë; materiale izoluese; 

materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese me fibra 

xhami për përdorim në ndërtim; materiale izoluese me fije qelqi për ndërtesa; materiale 

izoluese me shkumë të zgjeruar për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; materiale 

izoluese me shkumë për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; materiale izoluese të bëra 

nga shkumë polietileni; materiale izoluese të bëra nga shkumë poliuretani; materiale 

izoluese ndërtimi; materiale zjarrduruese izoluese; veshje izoluese; materiale izoluese 

akustike; materiale termoizoluese; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; ngjitës 

izolues; pllaka izoluese; substanca për izolimin e ndërtesave nga lagështia; fletë shkumë për 

përdorim si izolim ndërtesash; komponimet ngjitëse ngjitëse; komponimet e nyjeve të 

murit; nyje izolimi; nyje hidro-ekspansive; ngjitës për nyje; ngjitës të nyjeve të tubave; 

komponime ngjitëse për nyje; shkumë mbyllëse për nyje; ngjitës poliuretani; izolues 

hidroizolues; ngjitës për ndërtesa; fletë shkumë poliuretani për përdorim si izolim 

ndërtesash; materiale filtruese të shkumave gjysmë të përpunuara të plastikës; shkumë 

poliuretani me densitet të ulët për izolim; shkumë izoluese për përdorim në ndërtim dhe 

konstruksion; mbajtëse akustike për qëllime izolimi të zërit; fletë për izolim të zërit; panele 

për izolim termik; pëlhura jo të endura për izolim ndaj ujit dhe lagështirës; veshje për 

izolim ndaj ujit dhe lagështirës; latekse elasticizues [produkte gjysëm të përpunuara]; 

përbërje kimike për riparimin e rrjedhjeve; materiale izoluese; rende termoizoluese; veshje 

industriale [izolim]; panele izoluese; pllaka për qëllime izoluese; mbulesa izoluese të 

dyshemesë; materiale izoluese në formën e mbulesave të dyshemesë; mbrojtës qoshe prej 

gome; panele izoluese akustike; pllaka  akustike për tavane [izolim]; panele kompozite me 

veti izoluese; panele fibre për izolim me temperaturë të lartë; pllaka me fije izoluese; panele 

të bëra nga polimer i zgjeruar me bazë polivinilkloride [gjysmë të gatshme]; pllaka izoluese 

të zërit për izolim; Pllaka izoluese të zërit të bëra nga materiale jo metalike; panele të bëra 
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nga polimer i zgjeruar me bazë polivinilkloride për përdorim në prodhim; panele polistiren 

për qëllime izoluese; pllaka izolimi të bëra nga leshi mineral; rrjeta tekstil me fije qelqi për 

qëllime izoluese; zorrëfleksibël të bëra prej gome; zorrë fleksibël të bërë nga plastika; zorrë 

fleksibël, jo prej metali; zorrët prej materiali tekstili; lidhëse jo metalike për tubacione; 

lidhëse jo metalike për zorrët fleksibël; lidhëse jo metalike për lidhjet e tubave; shirit moti 

për përdorim në shtëpi; komponimet ngjitëse për vulosje; fibra e vullkanizuar për përdorim 

në prodhimin e materialeve izoluese të ndërtesave; lesh mineral [izolues]; lesh mineral për 

izolimin e ndërtesave; lesh xhami për izolim; tekstil me fije qelqi për izolim; pëlhura tekstil 

me fije qelqi për izolim; fibra xhami për përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të 

ndërtesave; rrëshira artificiale, gjysmë të përpunuara; rrëshira sintetike, gjysmë të 

përpunuara; fibra karboni, të ndryshme nga ato për përdorim tekstili; fibra polimerike, të 

ndryshme nga ato për përdorim tekstili; Veshje hidroizoluese jo metalike për ndërtesa; 

ngjitës silikoni; gome silikoni; panele poliuretani për izolim termik; mbështetëse 

poliuretani për izolim termik; fibra rrëshirë polimerësh [përveç përdorimit në tekstile]; 

gomë e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutaperka, çamçakëz, asbest, mikë dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të ekstruduar për 

përdorim në prodhim; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; tuba, tuba dhe zorra 

fleksibël, jo prej metali.  

19  Veshje, jo prej metali, për ndërtim; përfundimet e mbylljes së çatisë bituminoze; 

gërshetim, jo prej metali; veshje muri me çimento; panele druri; veshje për dysheme ose 

mure prej materialesh sintetike; veshje hidroizoluese prej çimentoje; veshje mbrojtëse 

çimento; veshje restauruese çimento; materiale ndërtimi, jo prej metali; materiale ndërtimi 

zjarrduruese, jo prej metali; materiale ndërtimi jo metalike në formë të pllakave; veshje 

[materiale ndërtimi]; renderet [materialet e ndërtimit] gjithashtu kanë veti termoizoluese; 

rendere me një shtresë [materiale ndërtimi]; suva përballuese; veshje çimentoje të 

papërshkueshme nga zjarri; llaç; llaç ndërtimi; llaç murature; llaç i thatë; llaç gëlqereje; llaç 

gipsi; llaç çimentoje për përdorim në ndërtim; Llaç çimentoje me bazë alumini; llaç 

nivelimi i betonit; Llaç forcues i shpejtë për qëllime ndërtimi; llaç përballues;  llac 

zjarrdurues; llaç përfundues të bërë nga rrëshira artificiale me ngjyra; llaç osmotik; llaç 

epoksi; llaç tiksotropik; llaç i përforcuar me fibra; llaç kundër ujit; llaç lidhës për qëllime 

ndërtimi; llaç ngjitës për qëllime ndërtimi; llaç ngjitës për mur të thatë; llaç ngjitës për 

blloqe gipsi; përzierje llaçi; llaç të thatë të gatshëm; gëlqere; gëlqere e hidratuar për 

ndërtim; çimento; përzierje çimentoje; beton; mur i thate; mur i thatë rezistent ndaj mykut; 

pllaka drywall; rruaza qoshe të murit të thatë, jo prej metali [materiale ndërtimi]; fino për 

mbushjen e fugave për kartonin e gipsit [materialet e ndërtimit]; paste mbushëse [materiale 

ndërtimi]; fino epoksi; shkumës i papërpunuar; suva; gips [material ndërtimi]; mbushës 

gipsi për riparimin e çarjeve në suva; mbushës gipsi për riparimin e vrimave në suva; 

komponimet e spackling; preparate për nivelim [çimento ose llaç]; mallëra [materiale 

ndërtimi]; nënshtresa [materiale ndërtimi]; fiberboard [materiale ndërtimi]; kullues, jo prej 

metali, për përdorim në ndërtimin e sistemeve hidroizoluese; elemente ndërtimi prej betoni; 

materiale lidhëse për mallëra [materiale ndërtimi]; fino vulosje kimike për përdorim në 

industrinë e ndërtimit; veshje ngjitëse epoksi [materiale ndërtimi]; fuga druri; fuga zgjerimi, 

jo prej metali, për dysheme dhe mure; skela, jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; 

panele polistiren për përdorim në ndërtim; tuba degezues, jo prej metali; nënshtresa për 

restaurimin e muraturës së lagësht [materiale ndërtimi]; nënshtresa çimentoje për 

nënshtresa betoni për ambiente të jashtme dhe të brendshme [materiale ndërtimi]; 
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bazamenti i gipsit ose shtresa e përfundimit [materialet e ndërtimit]; llaç riparimi betoni 

[materiale ndërtimi]; tulla; pllaka, jo prej metali; pllaka, jo prej metali, për ndërtim; rrjeta 

me fibra bazalt, duke qenë materiale përforcuese për ndërtim; Pëlhurë tekstil me fije qelqi 

të ngopura me rrëshirë për përdorim në transport, përforcim strukturor dhe riparime 

strukturore; pëlhurë përforcuese me tekstil me fije qelqi për përdorim në aplikime në tokë, 

det dhe hapësirë ajrore; tekstile jo të endura të bëra nga fibra sintetike për përdorim në 

industrinë e ndërtimit; nënshtresa vetëniveluese të dyshemesë; bazamente për pllaka, jo prej 

metali [materiale ndërtimi]; hekura këndore, jo prej metali; fuga çimentoje në formë pluhuri 

[izolues ujorë me bazë çimento]; pallto të skremuara; panele akustike, jo prej metali; panele 

akustike për ndërtesa, jo prej metali; fuga zgjeruese, jo prej metali, për dysheme dhe mure; 

materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; monumente, jo prej metali.  

35  Afishimi i faturave; demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; shpërndarja e 

materialit reklamues [fletëpalosje, prospekte, materiale të shtypura, mostra]; përditësimi i 

materialit reklamues; shpërndarja e mostrave për qëllime reklamimi; publikimi i 

materialeve dhe teksteve publicitare; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; organizimin dhe zhvillimin e panaireve tregtare, ngjarjeve dhe ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; tregtimi i produkteve; marketingu i produktit; 

organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produkteve; ofrimi i informacionit për produktet 

e konsumatorit nëpërmjet internetit; prokurimi i kontratave për blerjen dhe shitjen e 

mallrave; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 

ofrimin e informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me përzgjedhjen e 

produkteve dhe artikujve që do të blihen; shërbime tregtare; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të pëlhurave të gomuara, tabelave ndriçuese, paneleve, 

stendave të ekspozimit, flamujve, materialeve reklamuese; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të preparateve kimike për prodhimin e bojrave, kimikateve 

rezistente ndaj lagështirës, përveç bojrave, për muraturë, konservues betoni, përveç bojrave 

dhe vajrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të konservuesve 

të çimentos, përveç bojrave dhe vajrave, konservues murature, përveç bojrave dhe vajrave, 

konservues për tullat, përveç bojrave dhe vajrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të ngjitësve për dysheme, tavane dhe pllaka muri, ngjitës 

kontakti, ngjitës kontakti për përdorim me dru, ngjitës për pllaka muri, ngjitës kontakti për 

përdorim me laminate, ngjitës për qëllime industriale; shërbime me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të ngjitësve për aplikimin e mbulesave të mureve, ngjitësve për industrinë 

e ndërtimit, ngjitësve për pllaka dyshemeje, ngjitësve për përdorim në prodhimin e 

mbulesave të mureve, silikoneve, ngjitësve hidroizolues; shërbime me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të substancave për lidhje në proceset e prodhimit, acideve, tretësve për 

llaqe, rrëshirave epokside të papërpunuara, përbërjeve kimike fiksuese, shufrave të 

karbonit, aglutinantëve për beton; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

online, të përbërjeve kundër ujit [kimike], agjentë lidhës për prodhimin e llaçeve, kimikate 

lidhëse për beton, kimikate, përveç pigmenteve, për prodhimin e smaltit, kimikate për 

ngjyrosjen e smaltit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të 

errësuesve për smalt, smalt dhe kimikate për ngjyrosjen e xhamit, preparate për hidroizolim 

të çimentos, përveç bojrave, përbërjeve kimike për hidroizolim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të kimikateve kundër zjarrit, kimikateve industriale, 

kimikateve të ajrimit të betonit, kimikateve për prodhimin e bojrave, veshjeve mbrojtëse të 
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sipërfaqes rezistente ndaj ujit [kimike, përveç bojrave]; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të preparateve kimike për prodhimin e llaqeve, preparateve 

kundër zjarrit, rrëshirave sintetike të papërpunuara, rrëshirave polimere të papërpunuara, 

mbushësve për industrinë e ndërtimit, astar lidhës për konsolidimin e mallërave të 

dyshemesë prej çimentoje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të 

bojrave, bojërave kundër ujit, bojrave siloksane kundër ujit, bojrave kundër korrozionit, 

bojrave për larje me gëlqere, bojrave rezistente ndaj lagështirës, bojrave të vajit, bojrave 

baktericid, ngjyrave të papërshkueshme nga zjarri, bojërave të papërshkueshme nga uji; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të bojrave me rrëshirë 

sintetike, bojëra për arte dhe zeje, bojëra të jashtme, bojëra të brendshme, bojëra të gatshme 

për përdorim, bojëra kundër zjarrit, bojëra për dysheme betoni, bojëra me bazë uji; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të bojrave me bazë uji që 

lahen, bojrave me bazë uji që ajrosen, bojrave silikate me bazë uji, bojrave me bazë uji për 

mure të thata, badigeon, abetareve, përfundimeve mbrojtëse siloksane [bojra], mbaresave 

akrilike-siloxane [ bojëra]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të 

përfundimeve [bojra] me ngjyra dekorative gëlqereje, përfundime me tretës për mbulimin e 

njollave [bojra], përfundime elastomer [bojra], veshje [bojra], veshje hidrosilikoni [bojra], 

veshje akrilike siloksane [bojra]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, edhe në 

internet, të veshjeve akrilike [bojrave], veshjeve silikate [bojrave], veshjeve elastomerike 

[bojrave], preparateve për veshje me veti kundër ujit [bojrave], veshjeve që nuk ngjiten në 

natyrën e bojës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të veshjeve 

[bojrave] izoluese ndaj motit, përbërjeve të veshjes në natyrën e bojrave për aplikime 

industriale, izolues bojërash, agjentë lidhës për bojëra, substanca lidhëse për bojëra; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të aglutinantëve për bojëra, 

ngjyruesve për përdorim në prodhimin e bojrave, trashësuesve për bojëra, holluesve për 

bojëra, pijeve minerale për përdorim si hollues bojësh, llakëve, llaqeve me frymëmarrje; 

shërbime me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të llaqeve për mbrojtjen e dyshemeve, 

veshjeve kundër grafitit [bojrave], bojrave kundër ndotjes, sumakut për llaqe, terpentinës 

[hollues për bojërat], smalteve [llaqeve], smalteve me bazë uji [llajrave] ; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të smalteve për lyerje, smalteve alkid 

[llaqe], smalteve anti-korozive oksid hekuri mike [llaqe], smalteve akrilike të tretshme në 

ujë [llaqe], glazurave [bojrave, llaqeve], vajrave për konservim prej druri, konservues druri; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të njollave të drurit, preparate 

për trajtimin për ruajtjen e drurit, frenues të korrozionit në natyrën e veshjeve, veshje druri 

[bojra], veshje mbrojtëse për metale [bojra]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

edhe në internet, të preparateve mbrojtëse për metale, preparate kundër korrozionit, abetare 

muri për përdorim në ndërtim, abetare mallë për përdorim në ndërtim, preparate nivelimi në 

natyrën e bojrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe me shumicë, edhe online, të zbardhjes, 

lavazhit me gëlqere, nënshtresave të pigmentuara, nënshtresave ngopëse, veshjeve 

mbushëse me efekt suvaje të imët, për të jashtme dhe të brendshme, fiksues [llaqe], fiksues 

për ngjyrues, llaqe impregnuese për dru; shërbime me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

online, të pastave për ngjyrosje organike, pastave për ngjyrosje me bazë tretës, gamboge 

për lyerje, rrëshirave të çamçakëzit, pigmenteve, veshjeve mbushëse me efekt renderi të 

imët; sherbime me pakice dhe shumice, edhe online, te bojrave izolues, bojrave izolues 

elektrik, bojrave fotolumineshente [izoluese], bojrave per izolim, bojrave me fuqi te larte 

mbuluese [izoluese], bojrave izoluese per mure, bojrave izoluese per çati; sherbime me 
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pakice dhe shumice, gjithashtu online, te bojrave izolues per fasada, llak izolues, izolatore, 

materiale izoluese, materiale izoluese per ndertim, materiale izoluese per ndertime, 

materiale izoluese me fibra xhami per perdorim ne ndertim; shërbime me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të materialeve izoluese të tekstilit me fije qelqi për 

ndërtesa,materiale izoluese me shkumë të zgjeruar për përdorim në ndërtim dhe ndërtim, 

materiale izoluese me shkumë për përdorim në ndërtim dhe ndërtim, materiale izoluese të 

bëra nga shkumë polietileni; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, 

të materialeve izoluese të bëra me shkumë poliuretani, materiale izoluese ndërtimi, 

materiale zjarrduruese izoluese, veshje izoluese, materiale izoluese akustike, materiale 

termoizoluese; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të materialeve 

të paketimit, ndalimit dhe izolimit, ngjitësve izolues, pllakave izoluese, substancave për 

izolimin e ndërtesave ndaj lagështirës, mbulesave me shkumë për përdorim si izolues 

ndërtesash, përbërjeve ngjitëse ngjitëse; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të komponimeve të fugave të murit të thatë, fugave izoluese, fugave 

hidro-ekspansive, ngjitësve të nyjeve, ngjitësve të fugave të tubave, përbërjeve ngjitëse për 

fuga, shkumës izoluese për fuga, ngjitësve poliuretani; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të ngjitësve hidroizolues, ngjitësve për ndërtesa, mbulesave me 

shkumë poliuretani për përdorim si izolues ndërtesash, materialeve filtruese të shkumave 

gjysmë të përpunuara prej plastike, shkumës poliuretani me densitet të ulët për izolim; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të shkumës izoluese për 

përdorim në ndërtim dhe ndërtim, mbulesa akustike për qëllime izolimi të zërit, fletë për 

izolimin e zërit, panele për izolim termik, pëlhura jo të endura për izolim ndaj ujit dhe 

lagështisë; shërbime me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të veshjeve për izolim ndaj 

ujit dhe lagështisë, latekseve elasticizues [produkte gjysmë të përpunuara], përbërje kimike 

për riparimin e rrjedhjeve, llamba izoluese; rende termoizoluese; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të veshjeve industriale [izoluese], paneleve izoluese, 

pllakave për qëllime izoluese, mbulesave izoluese të dyshemesë, materialeve izoluese në 

formë mbulese dyshemeje, mbrojtëse qoshe prej gome; shërbime me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të paneleve izoluese akustike, pllaka akustike për tavane [izolim], panele 

të përbëra që kanë veti izoluese, panele fibre për izolim në temperaturë të lartë, pllaka me 

fibra izoluese; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të paneleve të 

bëra nga polimer i zgjeruar [gjysmë i gatshëm] me bazë polivinilkloride, pllaka izoluese të 

zërit për izolim, pllaka izoluese të zërit të bëra nga materiale jo metalike, panele të bëra nga 

polimer i zgjeruar me bazë polivinilkloride për përdorim në prodhim; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të paneleve të polistirenit për qëllime izolimi, 

pllaka izolimi të bëra nga leshi mineral, rrjeta tekstil me fije qelqi për qëllime izolimi, zorrë 

fleksibël të bërë nga gome, zorra fleksibël të bëra prej plastike, zorra fleksibël, jo prej 

metali; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të zorrëve prej 

materiali tekstili, lidhëse jo metalike për tubacione, lidhëse jo metalike për zorrët fleksibël, 

lidhëse jo metalike për lidhjet e tubave, fshirje të motit për përdorim në shtëpi; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të përbërjeve ngjitëse për mbyllje, fibra të 

vullkanizuara për përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të ndërtesave, lesh mineral 

[izolator], lesh mineral për izolim ndërtesash, lesh xhami për izolim; shërbime me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të tekstil me fije qelqi për izolim, pëlhura tekstil me fije 

qelqi për izolim, fibra xhami për përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të 

ndërtesave, rrëshira artificiale gjysmë të përpunuara, rrëshira sintetike gjysmë të 
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përpunuara; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të fibrave të 

karbonit, të ndryshme nga përdorimi i tekstilit, fibrave polimerike, të ndryshme nga 

përdorimi i tekstilit, veshjeve hidroizoluese jo metalike për ndërtesa, ngjitësve silikoni, 

gomës silikoni, paneleve poliuretani për izolim termik; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të mbështetësve poliuretani për izolim termik, fibrave të 

rrëshirës polimere [përveç përdorimit në tekstile], veshjeve jo metalike për ndërtesa, 

përfundimeve të mbylljes së çatisë bituminoze, lyerjes me llaç jo metalik; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të veshjeve të mureve me çimento, 

veshjeve të drurit, dyshemeve ose veshjeve të mureve prej materialesh sintetike, veshje 

hidroizoluese prej çimentoje, veshje mbrojtëse çimento, veshje restauruese çimento; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të materialeve ndërtimore 

jometalike, materialeve ndërtimore jometalike zjarrduruese, materiale ndërtimi jo metalike 

në formën e pllakave, veshjeve [materialeve të ndërtimit], llambave [materialeve të 

ndërtimit] gjithashtu me veti termoizoluese, rendere me një shtresë [materiale ndërtimi]; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të suvasë së ballafaqimit, 

veshjeve të çimentos rezistente ndaj zjarrit, llaç, llaç ndërtimi, llaç murature, llaç të thatë, 

llaç gëlqereje, llaç gipsi, llaç çimentoje për përdorim në ndërtim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të llaçit të çimentos me bazë alumini, llaç niveli 

betoni, llaç forcues të shpejtë për qëllime ndërtimi, llaç lyerjeje, llaç zjarrdurues, llaç 

përfundues të bërë nga rrëshira artificiale me ngjyrë; shërbime me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të llaçit osmotik, llaçit epoksi, llaçit tiksotrop, llaçit të përforcuar me 

fibra, llaçit kundër ujit, llaçit lidhës për qëllime ndërtimi, llaçit ngjitës për qëllime ndërtimi, 

llaçit ngjitës për mure të thata, llaçit ngjitës për blloqe gipsi; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të përzierjes së llaçit, llaçëve të thatë të gatshëm, gëlqeres, 

gëlqeres së hidratuar për ndërtim, çimentos, përzierjeve të çimentos, betonit, murit të thatë, 

murit të thatë rezistent ndaj mykut; dërrasa muri të thatë, rruaza qoshe të murit të thatë, jo 

prej metali [materiale ndërtimi]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

online, të finove për mbushje të fugave për kartonin e gipsit [materiale ndërtimi], paste 

mbushëse [materiale ndërtimi], fino epoksi, shkumës të papërpunuar, suva, gips [material 

ndërtimi], mbushës gipsi për riparimin e çarjeve në suva; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të mbushësve të gipsit për riparimin e vrimave në suva, 

komponimet e paketimit, preparate për nivelim [çimento ose llaç], mallëra [materiale 

ndërtimi], nënshtresa [materiale ndërtimi]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të fibrave [materiale ndërtimi], kullues jometalësh për përdorim në 

ndërtimin e sistemeve hidroizoluese, elemente ndërtimi prej betoni, materiale lidhëse për 

malla [materiale ndërtimi]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në 

internet, të finove kimike për izolim për përdorim në industrinë e ndërtimit, veshje izoluese 

epokside [materiale ndërtimi], fuga druri, fuga zgjeruese jo metalike për dysheme dhe 

mure; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të skelave jo metalike, 

paneleve të ndërtesave jo metalike, paneleve të polistirenit për përdorim në ndërtim, gypave 

të degëzimit jometal, veshjeve të poshtme për restaurimin e muraturës së lagësht [materialet 

e ndërtimit]; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të nënshtresës së 

çimentos për nënshtresa betoni për ambiente të jashtme dhe të brendshme [materiale 

ndërtimi], bazë gipsi ose mbulesë përfundimi [materiale ndërtimi], llaç riparimi betoni 

[materiale ndërtimi], tulla, pllaka jo metalike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu online, të pllakave jo metalike për ndërtim, rrjeta me fibra bazalt, materiale 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

508 

 

përforcuese për ndërtim, pëlhurë tekstil me fije qelqi të ngopur me rrëshirë për përdorim në 

transport, përforcim strukturor dhe riparime strukturore; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu në internet, të pëlhurave përforcuese me tekstil me fije qelqi për 

përdorim në tokë, det dhe aplikime në hapësirën ajrore, tekstile jo të endura të bëra nga  

fibra sintetike për përdorim në industrinë e ndërtimit, nënshtresa dyshemeje vetëniveluese, 

ndarëse pllakash jo metalike [ndërtesa Materiale]; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu online, të bazamenteve jo metalike për pllaka [materiale ndërtimi], 

hekurave këndore jo metalike, finove të çimentos në formë pluhuri [ngjitëse me bazë 

çimento të papërshkueshme nga uji], veshjeve të skremuara, paneleve akustike jo metalike; 

sherbime me pakice dhe shumice, gjithashtu online, te paneleve akustike jo metalike per  

ndertesa, fuga zgjeruese jo metalike per dysheme dhe mure; reklamimi; menaxhimin, 

organizimin dhe administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.  

42  Hulumtimi i produktit; kërkime industriale; kërkime në fushën e ndërtimit të objekteve; 

zhvillim i produktit; analiza dhe vlerësimi i dizajnit të produktit; analiza dhe vlerësimi i 

zhvillimit të produktit; konsulencë në lidhje me zhvillimin e produktit; projektimi dhe 

testimi i produkteve të reja; testimi i sigurisë së produktit; testimi i kontrollit të cilësisë së 

produkteve; shërbime kërkimore për zhvillimin e produkteve të reja; kërkime kimike; 

testimi i materialit; dizajnimi dhe testimi për zhvillimin e produktit të ri; kontrolli i cilësisë; 

shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; shërbimet e 

analizave industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbimet e kontrollit të 

cilësisë dhe vërtetimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/208 

(220) 08/02/2022 

(731) Gentli Shpk Lagja Dradania, Kurrizi 

nr.49, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Këpuce, sholla te brendshme për këpuce, taka për këpuce, shtroje për këpuce, 

sholla për këpuce, pjese për këpucët, pjesët e sipërme te këpucëve, ,aje për këpucët 

(vamps), gjysma për këpucët, veshje duke përfshire, pallto, paresy, xhaketa, pantolla, 

kostume dhe fustane, funde, këmisha, bluza, kostume sportiv, kostum banje, te brendshme; 

kravata; folare(shalle), kapele dhe kapuç, rripa  

35  Publicitet; menaxhimi çështjeve komerciale; administrim komerciale; pune zyre; 

shpërndarja e materialit publicitete( trakte, prospekt, printime, printime); organizimi i 

shfaqjeve tregtare dhe publiciteti; reklamimi ne internet ne një rrjet kompjuterik; përhapja e 

njoftimeve publicitete; marrëdhëniet me publikun; Shërbimet e shitjes, rigrupimi dhe 

sistemimi sipas gamës e llojit te produkteve, me qellim qe konsumatori te mundësohet qe ti 

shikoje dhe ti blejë   
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(210) KS/M/ 2022/209 

(220) 08/02/2022 

(731) Incom d.o.o., Tovarniška cesta 6A, 

5270 Ajdovščina, Slovenia, SI 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  AL!VE 

 

 
     

 

(511) 30  Çokollatë; Çokollatë e nxehtë; Çokollatë e mbushur; Çokollatë me qumësht; 

Çokollatë me alkool; Pluhur çokollate; Çokollatë me rrikë (rrepë) japoneze; Çokollatë për 

mbulesë (glazurë); Çokollatë e nxehtë vegane; Çokollatë e gazuar; Çokollatë jo mjekuese; 

Çokollatë pa qumësht; Çokollatë për ëmbëlsira dhe bukë; Çokollata me shije të nanes 

(mente) në mes; Pasta me çokollatë; Lyerje me çokollatë; Mbulesë (glazurë) çokollate; 

Shufra (copa) çokollate; Shurup çokollate; Çokollatë vermiçeli; Çokollatë vezë; Bonbone 

me çokollatë; Çipse (copa) çokollate; Pralina e bëra me çokollatë; Guaca çokollate; 

Lepurushë çokollate; Tartufi (ëmbëlsira); Ëmbëlsirë çokollate (Brownies); Pralinë; 

Mbushje me bazë çokollate; Shufra çokollate me bazë qumështi; Shufra të mbushura me 

çokollatë; Fruta të veshura me çokollatë; Arrore të veshura me çokollatë; Gjevrek i veshur 

me çokollatë; Artikuj ëmbëlsirash të veshura me çokollatë; Ëmbëlsira sheqeri të veshura me 

çokollatë; Bonbone çokollate me mbushje; Çokollata me liker; Zbukurime çokollate për 

ëmbëlsira; Lyerje çokollate që përmbajnë arrore;  Çokollata që paraqesin një ngajrje 

kalendarike; Mbushje çokollate për produkte fure; Lyerje çokollate për përdorim në bukë; 

Shufra (copa) ushqimesh të gatshme për ngrënje me bazë çokollate; Zbukurime  çokollate 

për artikuj ëmbëlsirash; Zbukurime çokollate për pemët e Krishtlindjeve; Çokollata në 

formë pralinash; Çokollata në formën e guacave të detit; Kore (lëvore) çokollate që 

përmban kokrra kafeje; Shufra (copa) zëvendësuese të vakteve me bazë çokollate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/210 

(220) 08/02/2022 

(731) Incom d.o.o.,  Tovarniška cesta 6A, 

5270 Ajdovščina, Slovenia, SI 

(591) Ngjyre Kafe, e bardhe 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollatë; Çokollatë e nxehtë; Çokollatë e mbushur; Çokollatë me qumësht; 

Çokollatë me alkool; Pluhur çokollate; Çokollatë me rrikë (rrepë) japoneze; Çokollatë për 

mbulesë (glazurë); Çokollatë e nxehtë vegane; Çokollatë e gazuar; Çokollatë jo mjekuese; 

Çokollatë pa qumësht; Çokollatë për ëmbëlsira dhe bukë; Çokollata me shije të nanes 

(mente) në mes; Pasta me çokollatë; Lyerje me çokollatë; Mbulesë (glazurë) çokollate; 

Shufra (copa) çokollate; Shurup çokollate; Çokollatë vermiçeli; Çokollatë vezë; Bonbone 

me çokollatë; Çipse (copa) çokollate; Pralina e bëra me çokollatë; Guaca çokollate; 

Lepurushë çokollate; Tartufi (ëmbëlsira); Ëmbëlsirë çokollate (Brownies); Pralinë; 

Mbushje me bazë çokollate; Shufra çokollate me bazë qumështi; Shufra të mbushura me 
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çokollatë; Fruta të veshura me çokollatë; Arrore të veshura me çokollatë; Gjevrek i veshur 

me çokollatë; Artikuj ëmbëlsirash të veshura me çokollatë; Ëmbëlsira sheqeri të veshura me 

çokollatë; Bonbone çokollate me mbushje; Çokollata me liker; Zbukurime çokollate për 

ëmbëlsira; Lyerje çokollate që përmbajnë arrore;  Çokollata që paraqesin një ngajrje 

kalendarike; Mbushje çokollate për produkte fure; Lyerje çokollate për përdorim në bukë; 

Shufra (copa) ushqimesh të gatshme për ngrënje me bazë çokollate; Zbukurime  çokollate 

për artikuj ëmbëlsirash; Zbukurime çokollate për pemët e Krishtlindjeve; Çokollata në 

formë pralinash; Çokollata në formën e guacave të detit; Kore (lëvore) çokollate që 

përmban kokrra kafeje; Shufra (copa) zëvendësuese të vakteve me bazë çokollate. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/211 

(220) 08/02/2022 

(731) Incom d.o.o.,  Tovarniška cesta 6A, 

5270 Ajdovščina, Slovenia, SI 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  LEONE Chocolate 

 

 
     

 

(511) 30  Çokollatë; Çokollatë e nxehtë; Çokollatë e mbushur; Çokollatë me qumësht; 

Çokollatë me alkool; Pluhur çokollate; Çokollatë me rrikë (rrepë) japoneze; Çokollatë për 

mbulesë (glazurë); Çokollatë e nxehtë vegane; Çokollatë e gazuar; Çokollatë jo mjekuese; 

Çokollatë pa qumësht; Çokollatë për ëmbëlsira dhe bukë; Çokollata me shije të nanes 

(mente) në mes; Pasta me çokollatë; Lyerje me çokollatë; Mbulesë (glazurë) çokollate; 

Shufra (copa) çokollate; Shurup çokollate; Çokollatë vermiçeli; Çokollatë vezë; Bonbone 

me çokollatë; Çipse (copa) çokollate; Pralina e bëra me çokollatë; Guaca çokollate; 

Lepurushë çokollate; Tartufi (ëmbëlsira); Ëmbëlsirë çokollate (Brownies); Pralinë; 

Mbushje me bazë çokollate; Shufra çokollate me bazë qumështi; Shufra të mbushura me 

çokollatë; Fruta të veshura me çokollatë; Arrore të veshura me çokollatë; Gjevrek i veshur 

me çokollatë; Artikuj ëmbëlsirash të veshura me çokollatë; Ëmbëlsira sheqeri të veshura me 

çokollatë; Bonbone çokollate me mbushje; Çokollata me liker; Zbukurime çokollate për 

ëmbëlsira; Lyerje çokollate që përmbajnë arrore;  Çokollata që paraqesin një ngajrje 

kalendarike; Mbushje çokollate për produkte fure; Lyerje çokollate për përdorim në bukë; 

Shufra (copa) ushqimesh të gatshme për ngrënje me bazë çokollate; Zbukurime  çokollate 

për artikuj ëmbëlsirash; Zbukurime çokollate për pemët e Krishtlindjeve; Çokollata në 

formë pralinash; Çokollata në formën e guacave të detit; Kore (lëvore) çokollate që 

përmban kokrra kafeje; Shufra (copa) zëvendësuese të vakteve me bazë çokollate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/212 

(220) 08/02/2022 

(731) Incom d.o.o.,  Tovarniška cesta 6A, 

5270 Ajdovščina, Slovenia, SI 

(591) Ngjyre kafe 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 30  Çokollatë; Çokollatë e nxehtë; Çokollatë e mbushur; Çokollatë me qumësht; 

Çokollatë me alkool; Pluhur çokollate; Çokollatë me rrikë (rrepë) japoneze; Çokollatë për 

mbulesë (glazurë); Çokollatë e nxehtë vegane; Çokollatë e gazuar; Çokollatë jo mjekuese; 

Çokollatë pa qumësht; Çokollatë për ëmbëlsira dhe bukë; Çokollata me shije të nanes 

(mente) në mes; Pasta me çokollatë; Lyerje me çokollatë; Mbulesë (glazurë) çokollate; 

Shufra (copa) çokollate; Shurup çokollate; Çokollatë vermiçeli; Çokollatë vezë; Bonbone 

me çokollatë; Çipse (copa) çokollate; Pralina e bëra me çokollatë; Guaca çokollate; 

Lepurushë çokollate; Tartufi (ëmbëlsira); Ëmbëlsirë çokollate (Brownies); Pralinë; 

Mbushje me bazë çokollate; Shufra çokollate me bazë qumështi; Shufra të mbushura me 

çokollatë; Fruta të veshura me çokollatë; Arrore të veshura me çokollatë; Gjevrek i veshur 

me çokollatë; Artikuj ëmbëlsirash të veshura me çokollatë; Ëmbëlsira sheqeri të veshura me 

çokollatë; Bonbone çokollate me mbushje; Çokollata me liker; Zbukurime çokollate për 

ëmbëlsira; Lyerje çokollate që përmbajnë arrore;  Çokollata që paraqesin një ngajrje 

kalendarike; Mbushje çokollate për produkte fure; Lyerje çokollate për përdorim në bukë; 

Shufra (copa) ushqimesh të gatshme për ngrënje me bazë çokollate; Zbukurime  çokollate 

për artikuj ëmbëlsirash; Zbukurime çokollate për pemët e Krishtlindjeve; Çokollata në 

formë pralinash; Çokollata në formën e guacave të detit; Kore (lëvore) çokollate që 

përmban kokrra kafeje; Shufra (copa) zëvendësuese të vakteve me bazë çokollate. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/213 

(220) 08/02/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)                     ZODOL                                                              

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/214 

(220) 08/02/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)  SIDATA    
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Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/215 

(220) 08/02/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  PANLAX  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/216 

(220) 08/02/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540) PRILINDA  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/217 

(220) 08/02/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  BULACOL                                                              

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të 

përshtatura për përdorim në mjekësi, suplemente dietike (suplemente ushqimore) për njerëz 
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(210) KS/M/ 2022/218 

(220) 08/02/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540) MIDOL                                                              

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/219 

(220) 08/02/2022 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  ISPIROL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/220 

(220) 09/02/2022 

(731) KS -GROUP SH.P.K. Rr. Ukë Bytyçi 

pnr. 20000, Prizren, Kosovë, KS 

(591) E zezë, E bardhë, E gjelbër 

(740)  Visar Ostrozubi Visar Ostrozubi B.I. 

Rr. Wiliam Walker, nr. 17, Prizren 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobile,  pasqyra, korniza, fotografish; kontejnerë, jo prej metalit, për  ruajte ose 

transport; kockë e papunuar ose gjysme e perpunua, bri, kocke bale ose perla; predha; 

meerschaum; qelibar I verdhë  

21  Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, duke mos përfshirë 

pirunë, thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për 

prodhimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i papunuar ose gjysëm i 

përpunuar, përveç xhami ndërtimi; enë qelqi, porcelani dhe balte 
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(210) KS/M/ 2022/221 

(220) 09/02/2022 

(731) N.T "Sporting" Rr. Remzi Ademi 

nr.24 Prizren, KS 

(591) E zeze, e bardhe, e gjelber 

(740)  Visar Ostrozubi Visar Ostrozubi B.I. 

Rr. Wiliam Walker, nr. 17, Prizren 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, veshje për kokë  

28  Lojëra, lodra dhe sende loje; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/222 

(220) 09/02/2022 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1, 

10000 Prishtinë 
 

(540)  BARISTA 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht; qumësht bajame  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/223 

(220) 09/02/2022 

(731) ABRAZEN  L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, Kosovë, KS 

(591) Bardhë, zi, krem dhe kafe 

(740)  Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo 

LLC Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5,10000 

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Qumësht; qumësht bajame.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/224 

(220) 09/02/2022 

(731) SPADIER HOLDINGS LIMITED 

13 Karaiskakis Street, P.C. 3032 Limassol, 

Cyprus, CY 

(591) E kuqe, e zezë, e bardhë, dhe e artë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Verë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/225 

(220) 10/02/2022 

(731) Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, 

Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Farmaceutikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/226 

(220) 10/02/2022 

(731) Kyowa Kirin Co., Ltd 

1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo,  

Japan, JP 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  Crysvita 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 5  Farmaceutikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2022/228 

(220) 10/02/2022 

(731) Dirk Rossmann GmbH  

Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel  

Germany, DE 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Shtresa; Ngjyra, ngjyruesa, pigmente dhe bojra; Trashësa dhe holluesa për veshje, 

ngjyra dhe bojra; Lëndë fiksuese; Bojra për shtypje; Ngjyruesa; Ngjyruesa; Ngjyruesa për 

ushqim dhe pije; Ngjyruesa për ushqim; Lëndë ngjyrosëse; Mbushje me allçi; Llakra dhe 

vërnikë; Lëndë ruajtëse; Borja dhe larësa; Metal në formë cipe të hollë ose pluhuri për 

përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art; Vërnik; Emaluesa [vërnikë]; Fiksuesa 

[vërnikë]; Glazura [bojra, llakra]; Përgatitje kundra-ndryshkut; Përgatitje kundra-gërryerjes; 

Përgatitje  për parandalimin të prishjes së drurit; Materiale lyerje për dorë të parë; Veshje 

për dru [bojra]; Tempera; Bojra vaji për përdorim në art; Cipa të holla metalike për 

përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe art; Metale në formë pluhuri për përdorim në 

pikturë, dekorim, shtypje dhe art; Bojra akrilike  

3  Vajra esencialë dhe ekstrakte aromatike; Artikuj tualeti; Përgatitje pastrimi dhe 

aromatizimi; Dyllë për rrobaqepësit dhe këpucarët; Përgatitje për shërbime të grazhdit për 

kafshë; Dyllë për këpucëpunues; Coha gërryese; Letër zmerile; Përgatitje të bluarjes; 

Përgatitje të bluarjes; Letër lustruese; Përgatitje për heqje luspash për qëllime shtëpiake; 

Përgatitje lavanderie; Aromatizues për shtëpi; Përgatitje për lustrim të lëkurës dhe 

këpucëve; Përgatitje për pastrim automjetesh; Llak për mobilje dhe dysheme; Përgatitje 

kimike pastrimi për qëllime shtëpiake; Ajër i konservuar nën presion për qëllime pastrimi 

dhe fshirje pluhuri; Përgatitje zbardhimi [çngjyruesa] për qëllime shtëpiake; Përgatitje për 

heqje ngjyrash; Agjentë pastrues me përmbatje tretësi, të ndryshëm nga ata për përdorim në 

proçese prodhimi; Përgatitje për heqje njollash; Përgatitje për shkëlqim [llak]; Përgatitje për 

heqje llaku; Përgatitje lustruese; Dyll për dysheme parketi; Përgatitje për përmirësim; 

Përgatitje për përmirësim; Përgatitje për pastrim të letrës murale; Përgatitje lavanderie; 

Shkopinj temjani; Përgatitje për aromatizim ajri; Spraj aromatik për dhomë; Lëngje për 

pastrim xhami të makinës; Detergjentë për automobilë; Lustruesa për automobilë; Dyll për 

automobilë; Zbardhues lavanderie; Glazues lavanderie; Përgatitje për pastrim në të thatë; 

Pluhur sapuni; Shtesa lavanderie; Agjentë shpërlarës për lavanderi; Sapunë lavanderie; 

Përgatitje pastrimi për pëlhura; Lustra këpucësh; Përgatitje pastrimi për lëkurë; Krem për 

këpucë me qafa; Kremra për lëkurë; Lustruesa për lëkurë; Dyll këpucësh; Lëndë 

aromatizuese; Vajra esencialë; Esenca eteriale; Artikuj kozmetikë për kafshë; Shampo për 

kafshë [përgatitje shërbimi grazhdi jo-mjekësore]; Shampo për kafshë shoqëruese 

[përgatitje shërbimi grazhdi jo-mjekësore]; Përgatitje për pastrim trupi dhe kujdes bukurie;  

Artikuj parfumerie dhe aroma; Përgatitje për higjenë të gojës; Sapunë dhe xhelra; Përgatitje 
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grimi; Përgatitje për kujdes të lëkurës, syve dhe thonjve; Përgatitje dhe trajtuesa të flokëve; 

Përgatitje për heqje dhe rruajtje të qimeve; Deodorantë dhe artikuj kundra djersës; 

Përgatitja për dush.  

4  Lëndë djegëse dhe ndriçuese; Lëndë djegëse bio; Alkol [lëndë djegëse]; Lëndët djegëse; 

Qymyr; Lëndë djegëse për ndriçim; Lëndë djegëse minerale; Parafin; Dyllë [material i 

papërpunuar]; Shtesa jo-kimike të lëndëve djegëse; Qirinj dhe kandila për ndriçim; Dru për 

përdorim si lëndë djegëse; Qirinj të hollë; Qirinj të parfumuar; Dritat e Krishtlindjeve 

[qirinj]; Përgatitje për heqje pluhuri; Përgatitje për thithje pluhuri; Kompozime lidhëse 

pluhuri për fshirje.  

5  Shtesa dietike dhe përgatitje dietike; Përgatitje dhe artikuj higjenikë; Përgatitje dhe 

artikuj për kontrollin e kafshëve shoqëruese; Përgatitje dhe artikuj dentarë, dhe pasta 

dhëmbësh jo-mjekësore; Fibra (- dietike); Formulë për foshnjet; Shtesa ushqimore; Pije të 

adaptuara për qëllime mjekësore; Kripëra uji mineral; Shtesa ushqimore për kafshë; 

Përgatitje vitaminash; Formulë për foshnjet; Ushqim për bebe; Pasta dhëmbësh mjekësore; 

Artikuj thithës për higjenë personale; Deodorantë dhe pastruesa ajri; Dizinfektantë dhe 

antiseptikë; Sapunë dhe detergjentë mjekësorë dhe dezinfektues; Pelena për kafshë 

shoqëruese; Kuti të ndidhmës së parë, të kompletuara; Përgatitje për larje për qëllime 

mjekësore; Përgatitje sterilizuese; Antiseptikë; Dezinfektantë; Tretësira për lente kontakti; 

Përgatitje për çaromatizim ajri; Përgatitje për pastrim ajri; Deodorantë për veshje dhe coha; 

Deodorantë, të ndryshëm nga ato për njerëz ose për kafshë; Spraj për çaromatozim 

ambienti; Përgatitje për neutralizim ere për veshje dhe coha; Produkte të higjenës të femrës; 

Pelena për bebe dhe mosmbajtjeje; Shtupa për mospërmbajtje; Pelena për mospërmbajtje; 

Kupeta gjiri; Brekë sanitare; Peshqir sanitar; Tamponë; Pjesë me material absorbues për 

higjenë të femrës; brekë thithëse për mospërmbajtje; Pelena për bebe; Brekë-pelena për 

bebe; Veshje për mospërmbajtje; Pelena njëpërdorimshe për të rritur; Astar pelenash për një 

përdorim; Pelena për të rritur; Larës për kafshë [insekticide]; Sapunë mjekësorë; Shampo 

pedikulicidale; Sapun anti-bakterial; Sapun dezinfektant; Këpurdhëvrasës; Biocide; 

Kërpurdha kalbje në të thatë (Përgatitje për asgjesim -); Përgatitje mbrojtëse kundra molës; 

Pilula tymosëse; Herbicide; Përgatitje për asgjesim parazitësh; Helm për minj; Paraziticide; 

Përgatitje dhe materiale diagnostike; Produkte farmaceutike dhe ilaçe natyrale; Fashime, 

mbështjellje dhe mjete mjekësore; Medikamente për qëllime veterinare; Zbrapësa për 

qentë; Ilaçe për kallo të këmbëve; Spraj ftohës për qëllime mjekësore; Tretësa për heqje të 

emplasterave ngjitës; Qirinj masazhi për qëllime terapeutike; Baltë për banjot; Yndyrë 

qumështi; Prëgatitje diagnostike; Evakuantë; Pilula për ndrydhje oreksi; Qetësuesa; 

Karamele mjekësore; Ulësa temperature; Përgatitje për morth; Djegësa (Përgatitje për 

trajtimin e -); Vajra mjekësorë; Çamçakëzë me nikotin për përdorim si ndihmës për të lënë 

duhanin; Përgatitje farmaceutike; Produkte farmaceutikë; Pesticide; Përgatitje kundra 

parazitëve; Kuti mjekësore, të mbartshme, të kompletuara; Pomadra për qëlllime 

farmaceutike; Barna gjumi; Serume; Pomadra kundra djegies nga dielli; Vazelinë për 

qëllime mjekësore; Lapsa lythash; Fashime kirurgjikale; Fashime, mjekësore; Emplastër 

ngjitës; Fasha për fashime; Shirita ngjitës për qëllime mjekësore; Tamponë plagëshërues; 

Mbushje për rrëgjyl; Pulla me nikotinë për përdorim si ndihmës për të lënë duhanin; 

Kompresa; Unaza për kallot e këmbëve.  

6  Materiale dhe elementë ndërtimi dhe konstruksioni prej metali; Statuja dhe punime arti 

prej metali; Dyer, porta, dritare dhe veshje dritaresh prej metali; Pajisje metalike; Struktura 

dhe ndërtime të transportueshme prej metali; Kallëpë prej metali; Pllaka kullimi prej metali; 
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Materiale metalikë për ndërtim; Arkitra metalikë; Kllapa metalike për ndërtim; Forma 

metalike; Listela mbrojtëse metalike; Rrjeta metalike; Karkasa metalike; Panelë metalikë; 

Tubo metalikë; Numra shtëpie metalikë; Rrotulla metalike të zorrës së kopshtit të operuara 

me dorë; Letër e hollë alumini; Tabakë alumini; Metalë të zakonshëm të përpunuar; Tabakë 

dhe pllaka metalike; Xeherorë hekuri; Plloça hekuri; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; 

Dado, bulona dhe mbërthyese, prej metali; Brava dhe çelësa, prej metali; Materiale ngjitje 

dhe saldimi; Gozhdë; Perçina prej metali; Rondele metalike; Vida metalike; Dado metalike; 

Bulona me vrimë; Kiaveta [pajisje metalike]; Thumb pa kokë; Kapëse prej metali të 

zakonshëm; Bulona fiksues prej metali; Grempç për varje fotosh; Thumba për rimeso; 

Hallka metalike me sustë; Pajisje mbajtëse [fiksuese] prej metali; Pranga metalike; Kapëse 

metalike; Ganxhë metalike; Ganxha kapëse prej metali; Bulona me vrimë; Traversa muri 

metalike; Priza metalike muri; Brava metalike biçikletash; Brava metalike për automjete; 

Brava metalike për dritare; Shula (- brave); Çelësa metalikë; Shula metalikë dere; Dryna; 

Çelësa metalikë; Shula metalikë dere; Mekanizma metalikë për kyçje; Brava metalike 

biçikletash; Tel saldimi; Tel saldimi me fluks të integruar; Lidhje me ngjitje; Forma 

derdhjeje metalike për beton; Kallëpë alumini; Kallëpë fonderie [kallëpë] prej metali; 

Forma metalike; Tela alumini; Tela; Kavo teli; Tel hekuri; Bashkime metalike për zinxhirë; 

Pinca metalike kabllosh; Zinxhirë sigurie prej metali; Tela me gjemba; Zinxhirë bagëtish; 

Kabllo rimorkimi prej metali; Kabllo rimorkimi prej metali; Kavo teli; Kavo teli; Mbajtëse 

kablli prej metali; Barela për kabllo; Tel bakri, i paizoluar; Tela tunxhi; Bulona kanatesh 

dritaresh; Kruajtëse dere; Doreza metalike; Rrjeta metalike për mbrojtje nga insektet; 

Hapëse dere, jo-elektrike; Zile dere metalike jo-elektrike; Mbyllësa dritaresh, jo-elektrik; 

Hapësa dritaresh, jo-elektrik; Brava metalike dere jo-elektrike; Kanatë dritare prej metali; 

Doreza dyersh prej metali; Shufra shuli prej metali; Mentesha metalike për dritare; 

Mbrojtëse metalike për dritare; Rrjeta metalike për mbrojtje nga insektet; Kapak metalik të 

kolibes së maces/qenit; Kapak metalik të kolibes së maces/qenit; Pajisje dere, prej metali; 

Skara bërë prej metali; Rrjeta metalike për mbrojtje nga insektet; Tenda [të jashtme], prej 

metali; Tabela shenjash, dhe informacioni dhe reklame, prej metali; Kasaforta të blinduara 

dhe kasaforta, prej metali; Shkronja dhe numra prej metali të zakonshëm, përveç 

shkronjave të tipografisë; Byzylykë identifikimi prej metali; Pllaka emrash prej metali; 

Numra shtëpie prej metali, jo të shndëritshëm; Tabela metalike; Kuti letrash prej metali; 

Numra shtëpie prej metali, jo të shndërritshëm; Pllaka shenjash prej metali; Pllaka emrash 

prej metali; Byzylykë identifikimi prej metali; Pllaka emrash dhe pllaka dyersh metalikë; 

Kasaforta elektrike; Kasaforta për mbrojtje nga zjarri; Arka [metal ose jo-metal]; Kasaforta 

[metal ose jo-metal]; Arka kasafortë; Kuti metalike me mbyllje; Figurina prej bronzi duke 

qenë vepra arti; Bronze për gurët e varreve; Bronze [vepra arti]; Personazhe aksioni (- 

dekorativë) prej metali të zakonshëm; Personazhe aksioni (- dekorativë) prej bronzi; 

Personazhe prej metali të zakonshëm; Skulptura metalike; Skulptura prej metali jo të 

çmuar; Statuja prej bronzi; Statuja prej metali jo të çmuar; Figurina ornomentale prej metali 

të zakonshëm  

7  Makineri fshirëse, pastrimi, larëse dhe për lavanderi; Makineri dhe vegla makine për 

trajtimin e materialeve dhe për prodhim; pompa, kompresorë dhe ventilatorë; Pajisje 

lëvizëse dhe transportuese; Pajisje bujqësore, tokësore, ndërtimit, nxjerrjes së naftës dhe 

gazit dhe minerare; Makineri dhe aparatura bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë; 

Makineri prerëse gardhi të karikueshme; Gërshërë krasitëse [makineri]; Sharrë e kopshtarit 

[e motorizuar]; Ajruesa; Tehe prerës byku; Korrëse dhe shirëse; Makineri korrëse; 
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Inkubator për vezë; Rotavatorë kopshti; Pompa [makineri]; Vegla makinerish; Makinat e 

lidhjes; Pistoleta të ngjitjes, elektrike; Makina shitëse; Makina automatike shitëse; Mullinj 

kripe elektrikë; Makineri të izolimit me nxehtësi; Makineri petëzimi me shtypje në të 

nxehtë; Makina saldimi me ajër të nxehtë; Hot melt glue guns; Pistoleta ngjitëse me shkrirje 

në të nxehtë; Makina qepëse; Makina qepëse elektrike; Bobina për makina qepëse; 

Aparatura dhe makineri për ngjitje dhe saldim; Aparatura elektrike saldimi; Hekura elektrik 

saldimi; Aparatura elektrike saldimi; Makineri thërmuese; Mullinj dhe makineri thërmuese; 

Fshesë me korrent me të lagësht; Makina larëse të futura me pajisje tharjeje; Fshesa me 

korrent me të lagësht dhe të thatë; Instrumenta pastrimi ultrasonik për bizhuteri; 

Instrumenta pastrimi ultrasonik për përdorim në industri; Grirësit e erëzave (e-elektrik); 

Bluarës elektrik ushqimi; Përzierës elektrikë për qëllime shtëpiake; Lëngështuesa [makineri 

kuzhine].  

8  Takëme dhe instrumenta për përgatitje ushqimi, duke përfshirë thika kuzhine, 

instrumenta prerës dhe bluarës; Pajisje higjenike dhe bukurie të operuara me dorë për 

njerëzit dhe kafshët; Mjete dore për qëllime emergjente dhe shpëtimi; Mjete për prerje dhe 

heqje qimesh; Pajisje për stilim floku; Mjete për manikyr dhe pedikyr; Mjetet e artit të 

trupit; Hekura elektrikë për dredhjen e flokëve; Drejtuesa elektrikë flokësh; Pajisje 

elektrikë për gërsheta flokësh; Hekura elektrikë për kaçurrela flokësh; Pajisje me shufër të 

nxehtë për bërje kaçurrela; Pajisje dore për kaçurrela flokësh; hekura jo-elektrikë për 

kaçurrela flokësh; Mjete dore jo-elektrike për kaçurrela flokësh; Hekura për dredhje; 

Komplete manykyri, elektrikë; Lima thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike ose jo-

elektrike; Lustruesa thonjsh, elektrikë ose jo-elektrikë; Komplete manykyri; Lima të holla 

të rrumbullakëta; Lima thonjsh; Piskatore; Prerëse thonjsh; Lima zmerile; Makina 

mprehëse me bateri për thonjtë e kafshëve; Makineri elektrike lustruese thonjsh; Lima 

thonjsh, elektrike; Lima elektronike për këmbë; Lima këmbësh; Prerëse kallosh; Prerëse 

thonjsh; Gërshërë thonjsh; Prerëse për trajtimin e lëkurës së thonjve; Brisqe; Mjete për 

qethjen e kafshëve; Enë të përshtatura për mbajtjen e teheve të brisqeve; Brisqe një 

përdorimshe; Makina rroje elektrike; Makina rroje elektrike; Kuti brisqesh; Fishekë që 

përmbajnë tehe brisqesh; Tehe për brisqe elektrike; Thika brisk; Tehe brisqesh; Makina 

rroje sigurie; Makina shpërndarëse për tehe brisqesh; Makina elektrike për prerje qimesh 

për kafshë [vegla dore]; Makina për prerje qimesh për kafshë [vegla dore]; Makina qethëse 

për bagëti; Makina qethëse leshi; Hapëse perle; Prerëse perimesh; Lugë; Thika me dhëmbë; 

Doreza thikash; Takëme; qepshe [vegla dore]; Qëruese perimesh [vegla dore]; Hapëse 

kanaçesh, jo-elektrike; Prerëse djathi në feta, jo-elektrike; Prerëse veze në feta, jo-elektrike; 

Prerëse pice, jo-elektrike; Segmentizuesa frutash; Shpatulla [vegla dore]; Heqësa të pjesës 

së brendshme të mollës; Kuti të përshtatura për takëme; Thika gjalpi; Prerëse në feta për 

vezë; Lugë një përdorimshme; Thika një përdorimshme; Takëme; Pirunj peshku; Heqësa të 

cipës së hollës mbështjellëse; Gërshërë shpendësh; Qërues karkalecash; Pirunj dhe thika; 

Prerëse djathi në feta; Takëme prej metali të çmuar për prerje; Thika frutash; Thika për 

prerje frutash; Prerëse picash; Prerëse picash; Pirunj sallate; Tokmakë [vegla dore]; Lugë 

supe; Lugë për çaj; Prerëse keku; Thika gdhendje; Vegla dore për ndërtim, riparim dhe 

mirëmbajtje; Vegla fiksimi dhe bashkimi; Çekiçë, çekiçë druri dhe vare; Vegla dore për 

prerje, shpim, bluarje, mprehje dhe trajtim sipërfaqësor; Çekiçë [vegla dore]; Çelësa 

dadosh; Kaçavida; Ngjyruesa [vegla dore]; Doreza me arpion; Çelës anglez dadosh; Çelësa 

dadosh rrethor; Çelës papagall; Çelësa dadosh; Çelësa anglez; Kaçavida; Çelësa me 

nofulla; Çekiçë për thyerje xhami; Sëpata të zjarrfikësit; Krijuesa hapësire dere në raste 
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emergjente (Vegla dore); Prerësa të rripave të sigurimit; Goditësa për thyerje xhami.  

9  Aparatura, instrumenta dhe kabllo energjie; Përmbajtje e regjistruar; Pajisje të 

teknologjisë së informacionit dhe audio-vizuale, multimediale dhe fotografike; Magnetë, 

magnetizuesa dhe çmagnetizuesa; Instrumenta, indikatorë dhe kontrollorë matje, zbulimi 

dhe monitorimi; Pajisje lundrimi, udhëzimi, gjurmimi, shënjestrimi dhe krijimit të hartave; 

Pajisje optike, përforcuesa dhe korrigjuesa; Pajisje të sigurisë, ruajtjes, mbrojtjes dhe 

sinjalizimit; Pajisje zhytje; Përmbajtje e medias; Bartësa magnetik të dhënash të 

pararegjistruar; DVD-i të para-regjistruara; CD-ROM-ë të pararegjistruar; Video të 

pararegjistruara; Libra që flasin; Disqe kompakte me muzikë; Regjistrimi muzikore zanore; 

Filma video; Softuerë aplikacione; Softuerë; Softuer i realitetit virtual dhe i shtuar; Softuerë 

për monitorimin, kontrollin dhe drejtimin e operacioneve të botës fizike; Softuerë lojrash; 

Softuerë dhe firmuer për sisteme dhe mirëmbajtje sistemesh; Pajisje audio/vizuale dhe 

fotografike; Pajisje dhe mjete informacioni për ruajtje të dhënash; Pajisje dhe aksesorë për 

përpunim të dhënash (elektrike dhe mekanike); Pajisje komunikacionesh; Përforcuesa 

optikë; Aparatura përsëritëse; Kabllo sinjali për IT, AV dhe telekomunikacioni; Aparatura 

dhe instrumenta radio; Unaza inteligjente; Komunikacion (Aparatura elektrike për -); 

Aparatura digjitale telekomunikacionesh; Aparatura elektronike telekomunikacionesh; 

Marrësa të dhënash celulare; Sintonizuesa radio; Transmituesa të sinjaleve elektronikë; 

Karta SIM; Aparatura për transmetim zëri; Pajisje transmetimi radio-televizive; Pajisje 

komukacionesh pikë më pikë; Pajisje rrjetesh kompjuterikë dhe komunikime të dhënash; 

Antena për transmetim dhe antena për marrje si aparatura komunikacionesh; Pajisje 

periferike pa tel për kompjutera; Marrësa pa tel; Pajisje kompjuterike të LAN [rrjet që 

operon lokalisht]; Telefona video; Telefona autopërgjigjës; Cipa të holla mbrojtëse për 

telefona inteligjentë; Telefona celular digjital; Telefona digjital; Stacione për kthim të 

telefonave celularë në fiks; Kufje koke pa tel për përdorim me telefona celularë; Këllëfë të 

përshtatur për telefona celularë; Kufje veshi për telefona celularë; Pajisje mbajtëse për 

telefona celularë; Komplete Radiotelefonie; Mbajtëse të përshtatura për telefona celularë; 

Këllëfë për telefona celularë; Këllëfë për telefona inteligjentë; Këllëfë lëkure për telefona 

celularë; Telefona celularë; Mbulesa për telefona celularë të bërë prej pëlhure ose 

materialeve tekstili; Këllëfë për telefona celularë të bërë prej lëkurë ose imitime lëkure; 

Rripa për telefona celularë; Shkopa për selfi [monopodë dore]; Telefona inteligjentë; Orë 

inteligjente; Tastiera për telefona celularë; Këllëfë për disqe kompakt; Disqe kompaktë; 

Lexuesa të kartave inteligjente; Disqe kompakte [kujtesa vetëm të lexueshme]; Lexuesa të 

kartave elektronike; Periferik kompjuterik ku futet hard disku; Lexuesa [pajisje për 

përpunim të dhënash]; Mjete magnetike informacion për të dhëna; Njësi ruajtëse në 

miniaturë të periferikut kompjeterik ku futet hard disku; Mjete informacioni optik të 

dhënash; Kartë kujtese aparate fotografikë; Periferik kompjuteri ku futet USB; Printera; 

Printera digjital me ngjyra; Makina llogaritëse elektronike tavoline; Lexuesa të kartës së 

kujtesës; Makina llogaritëse; Pajisje periferike të përshtatura për kompjutera dhe pajise të 

tjera inteligjente; Makina llogaritëse xhepi; Mbështetëse të pajisura në laptop; Mikrofonë 

për kompjutera; Stacione vendosje laptopi në tavolinë; Kompjutera; Syze inteligjente; 

Tableta të pajisur me laps për grafik; Çanta të përshtatura për laptopë; Mbështjellëse laptopi 

me zinxhir; Kompjutera laptopë; Çanta të përshtatura për laptopë; Kompjutera që 

ndihmojnë në drejtimin e makinave; Kompjutera tabletë; Pajisje të vogla kompjuterike që 

mbahen në trup; Pajisje për fotografim dhe zhvillim figure; Pajisje me zë dhe marrësa 

radio; Pajisje e ekranit, marrësa televizivë dhe pajisje filmi dhe video; Syze për 3D; Pajisje 
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digjitale video; Transmetuesa në FM; Pajisje të karaokes; Treguesit me lazer; Pajisje 

elektronike e mbartëshme që luan skedarë digjitalë të zërit dhe figurës; Marrësa -audio dhe 

-video; Aparatura audio; Mikrofonë pa tel; Kufje për në kokë; Altoparlantë; Mikrofonë; 

Kufje veshi; Radio; Pajisje në formë shufre që përmban shumë altoparlantë e përdorur me 

pajisje të tjera elektronike; Aparatura për riprodhim zëri; Lexuesa të librave elektronikë; 

Monopodë për aparate fotografikë; Aparatura kinomatografikë; Projekorë multimedialë; 

Aparatura projektimi; Pajisje video; Videoregjistruesa/videokamera; Korniza për foto 

digjitale; Llamba fleshi për aparate fotografikë; Diafragma [fotografi]; Syze për aparat 

fotografik; Aparate fotografikë me një përdorim; Aparate fotografikë; Mbajtëse të aparatit 

fotografik të helmetës; Aparate fotografikë të helmetës; Aparate fotografikë 35mm; Aparate 

fotografikë me shumë qëllime; Lente selfi; Trekëmbësha për aparate fotografikë; Aparate 

fotografikë për zhytje; Kamera për Web; Aparate fotografikë digjitalë të papërshkueshëm 

nga uji për poza zhytëse; Objekte me magnetë për t’u ngjitur në frigorifer ose sipërfaqe 

metalike; Magnetë; Aparatura dhe instrumenta për akumulim dhe ruajtje të energjisë 

elektrike; Aparatura dhe instrumenta për kontrollin e energjisë elektrike; Stacione ngarkimi 

baterish për automjete elektrike; Bateri; Akumulatorë, elektrikë; Bateri, elektrike; 

Ngarkuesa energjie elektrike; Bateri litiumi; Bateri të ringarkueshme; Rregulatorë [reostatë] 

(- drite), elektrikë; Teleshkëputësa; Çelësa kohe, automatikë; Kabllo dhe tela; Shndërruesa 

për priza elektrike; Priza elektrike; Spina elektrike; Pajisje lexuese të kartës; Përshtatësa për 

kabllo; Çelësa drite; Spina elektrike; Spina rryme; Kabllo elektrikë; Aparatura dhe 

instrumenta optikë; Pasqyra [artikuj optikë]; Mbrojtëse anësore për syze; Gjyslykë, syze 

dielli dhe lente kontakti; Instrumenta vëzhgimi; Syze optike; Teleskopë; Syze dielli; Syze 

korrigjuese; Lente zëvendësuese për syze; Lente korrigjuese [artikuj optikë]; Enë për lente 

kontakti; Lente kontakti; Gjalma për syze; Susta për syze që mbahen nga hunda; Skelete 

syzesh; Kuti syzesh; pajisje në sy për mbrojtje ose në ndihmë të shikimit; Syze  [optike]; 

Pajisje alarmi dhe paralajmërimi; Pajisje mbrojtëse dhe sigurie; Pajisje kontrolli në qasje; 

Aparatura sinjalizuese; Pajisje monitoruese bebesh; Doreza rezistente ndaj zjarrit; Fikëse 

zjarri; Detektor tymi duhani; Drita sigurie fleshuese; Shënjuesa sigurie; Apartura dhe 

instrumenta sinjalizimi; Sisteme mbikqyrje me video; Alarme për tym; Alarme për gaz; 

Alarme për zjarr; Alarme; Karta-çelës të koduara; Dryna elektronikë; Bilbila për qen; 

Shenja ndriçuese; Bilbila sporti; Trekëndësha për lajmërim të prishjes së automjetit; Maska 

frymëmarrje, të ndryshme nga ato për frymëmarrje artificiale; Batanije zjarri; Mbrojtëse 

gjuri për punëtorë; Kapëse hunde për zhytësa dhe notarë; Jelek sigurie reflektues; Batanije 

të shpëtimit të jetës; Jelekë të shpëtimit të jetës; Jelekë shpëtimi për kafshët shoqëruese; 

Mbrojtëse koke; Mbrojtëse koke; Mbrojtese sysh; Helmeta skiatori; Helmeta mbrojtëse për 

sporte; Helmeta kalërimi; Helmeta për motorçiklistë; Helmeta për çiklistë; Syze bore; Syze 

notari; Syze sporti; Periskopë; Maska zhytësish; Instrumenta lundrimi; Busulla drejtimi; 

Aparatura të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; Instrumenta matje, numërimi, grupimi 

dhe kalibrimi; Pajisje testimi dhe kontrolli cilësie; Sensorë dhe detektorë; Pajisje kontrolli 

(rregulatorë); Instrumenta monitorimi; Aparatura për analizim ajri; Instrumente 

meteorologjikë; Detektorë; Detektorë metalesh; Instrumenta për matje të largësisë dhe 

dimensionit; Barometra; Aparatura për matje presioni; Altimetra; Higrometra; Hidrometra; 

Aparatura matje; Instrumenta matje; Peshore xhepi; Niveluesa flluskash; Anemometra; 

Logera të dhënash dhe regjistruesa; Instrumenta për matje peshe; Instrumenta për matje 

shpejtësie; Instrumenta për matje të energjisë elektrike; Instrumeta për matje të 

temperaturës; Instrumeta për matje kohe (nuk përfshihen orët e murit/tavolinës dhe orët e 
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dorës); Matësa mekanikë të kohës së zierjes së vezës; Matësa digjitalë të kohës së zierjes së 

vezës; Matësa të kohës së zierjes së vezës [orë me rërë]; Peshore për bebe; Peshere në 

banjë; Peshore për letër; Peshore elektrike; Peshore për peshim në kuzhinë; Peshore; Metër 

shirit; Aparatura për matje distance; Aparatura që tregojnë temperaturën; Aparatura për 

matje temperature për përdorim shtëpiak; Termometra, jo për qëllime mjekësore; Indikatorë 

për humbjet elektrike; Matësa të paneleve digjitale; Stacione digjitale të motit.  

10  Aparatura masazhi; Ndihmësa për dëgjim; Mjete ndihmëse për ushqyerje dhe biberonë; 

Pajisje për mbrojtje dëgjimi; Pajisje diagnostikuese, ekzaminuese, dhe monitorimi; 

Monitorë të presionit të gjakut; Matësa të sheqerit në gjak; Sfigmomanometra; Rrathë që 

ndihmojnë në daljen e dhëmbëve; Maska frymëmarrje për frymëmarrje artificiale; Shirita 

dore kundra të përzierave; Aparatura për matjen e kolesterolit; Kapëse për biberonë; 

Defibrillatorë; Jastëkë me korrent për qëllime mjekësore; Rripa, elektrikë, për qëllime 

mjekësore; Aparatura elektrike masazhi për qëllime shtëpiake; Gomina për paterica; 

Termometra klinikë; Masazhues prej gome për daljen e dhëmbëve të bebeve; Mbrojtëse 

gishtash për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime mjeskore; Thika misri; 

Fletë për mospërmbajtje; Çanta dushi; Jastëkë për qëllime mjekësore; Geta kompresuese; 

Jastëkë kundra pagjumësisë; Pajisje monitore të yndyrës së trupit; Pajisje masazhuese trupi; 

Çorape për variçe; Paterica; Pulla ftohëse për qëllime mjekësore; Doreza për masazh; 

Aparatura për ushtrime fizike për qëllime mjekësore; Kupa menstruale; Pompa gjiri; 

Dilatatorë të hundës; Aspiratorë të hundës; Kruarse veshi; Shtupa për vesh [pajisje për 

mbrojtje veshi]; Shtupa veshi për gjumë; Artikuj ortopedikë; Matësa pulsi; Oksimetra pulsi; 

Dilatatorë rektalë; Aparate të reanimacionit; Enë të shishes me biberon; Inhalatorë 

oksigjeni për qëllime terapeutike; Maska oksigjeni për qëllime mjekësore; Mbrojtëse gjiri; 

Thërmuesa pilulash; Rripa për shtatzëna; Shishe për urinim; Aparatura reanimacioni; 

Ndihmësa analog dëgjimi; Bandazhe, elastike; Bandazhe, elastike; Fasha mbushëse 

sintetike [mbështetëse]; Bandazhe joelastike [mbështetëse]; Masazhuese koke; Stetoskopë; 

Aparatura për testim të presionit të gjakut; Aparatura për testim të sheqerit në gjak; 

Aparatura për monitorim të sheqerit në gjak; Alarme për mospërmbajtje urine; Aparatura 

për matjen e rrahjeve të zemrës; Monitoruesa të përbërjes së trupit; Ndihmësa digjital 

dëgjimi; Ndihmësa të programueshëm dëgjimi; Tabanë ortopedikë; Tabanë ortopedikë; 

Dyshekë ajri për qëllime mjekësore; Aparatura dhe instrumenta mjekësore dhe veterinare; 

Aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë; Aparatura dhe instrumenta dentare; Aparatura dhe 

instrumenta veterinare; Aparatura dhe instrumenta veterinare; Aparatura dhe instrumenta 

mjekësore; Matës elektronikë të presionit të gjakut [për përdorim mjekësor]; Jastëkë (- 

ngrohës), jo-elektrikë për qëllime mjekësore; Aparatura masazhi për qafë; Mbështetëse për 

qafë të mbushura [jastëkë] për përdorim kirurgjikal; Termometra për qëllime mjekësore; 

Kuti termike për qëllime të ndihmës së parë; Termometra digjital për qëllime mjekësore; 

Pajisje mbrojtëse të dëgjimit; Pajisje mbrojtëse të dëgjimit; Termometra për në vesh; Pajisje 

mbrojtëse të dëgjimit; Aparatura për fototerapi; Instrumente të trajtimit të dritës së 

dukshme; Filtera drite për përdorim mjekësor; Burime drite për përdorim mjekësor; 

Mbrojtëse për gju në natyrën e mbështeteseve [të ndryshëm nga artikujt e sportit]; 

Bandazhe varëse për përdorim në sport; Mbështjellëse për shtypje të gjymtyrëve të trupit 

për përdorim atletik; Tabanë ku futet këmba [ortopedikë].  

11  Drita muri; Gatuese vafle; Zierëse vezësh; Tharëse flokës [tharëse]; Llamba tavoline; 

Ndriçuesa LED; Elektrik dore LED; Ndriçuesa; Vargje me drita; Dushe që mbahen në dorë; 

Borsa me ujë të nxehtë; Ndriçimi i kopshtit; Ulëse tualeti; Ngrohësa elektrik këmbësh; 
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Makineri për bërje buke; Xhezve elektrike për kafe; Fenerë për ndriçim; ulëse tualeti për 

fëmijë; Tava për zierje; Ndezësa; Ndriçim dhe reflektorë ndriçimi; Ndriçim dhe reflektorë 

ndriçimi për automjete; Aparate për rrezitje si në diell; Filtera për përdorim industrial dhe 

shtëpiak; Pastruesa dhe purifikuesa gazi; Pajisje për gatim, ngrohje, ftohje dhe ruajtje, për 

ushqim dhe pije; Sisteme HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim); Sisteme HVAC për 

automjete (ngrohje, ventilim dhe kondicionim); Aparatura për ngrohje, ventilim, dhe 

kondicionim dhe pastrim ajri (ambienti); Pajisje ftohëse dhe ngrirëse; Pajisje për trajtim 

ajri; Vegla për ngrohje dhe tharje personale; Instalime sanitare dhe banjoje dhe pajisje 

hidraulike; Pajisje për instalime sanitare, furnizim me ujë dhe higjenizim; Pajisje për 

sterilizim, dezinfektim dhe dekontaminim; Llamba solare; Llamba solare; Llamba solare; 

Llamba solare; Kabina dushi; Filtra për ujë të pijshëm; Aparate shpërndarje uji; Filtra për 

ujë të pijshëm; Ngrohësa për ujë të ngrohtë; Vegja të niveluesit të çisternës; Shishe filtrimi 

uji të shitura bosh; Aparatura shkripëzimi; Filtera uji; Aparaturë për dekalcifikim uji; Njësi 

distilimi uji; Aparate filtruese uji; Filtera për pastrim uji; Sterilizuesa uji; Sterilizuesa 

avulli; Sterilizuesa ultraviolet; Sterilizuesa uji; Poçe nate tualeti; Ulëse tualeti; Rubineta 

[Rakorderi]; Kabinete dushi; Rubineta pa prekje; Rubineta dushi; Koka dushi; Platforma 

dushi; Valvola dushi; Rubineta [rakorderi]; Mbajtëse në ulësen e tualetit; Spigota; Kapakë 

të ulëses të tualetit; Lavamanë banjoje; Ulëse tualeti; Valvula komandimi uji; Masazhuesa 

këmbësh me ujë të ngrohtë; Ngrohësa, elektrikë, për shishe me biberon; Aparatura të ajrit të 

ngrohtë; Aparatura ngrohëse ajri; Ngrohëse pjatash; Instalime ngrohje; Ngrohësa shishes 

për bebe; Ventilatorë elektrikë ngrohje; Ngrohësa shishesh; Rrezatuesa të zjarrit me gaz; 

Ndezësa barbekjue; Bobina për ngrohje; Shufra ngrohëse; Aparatura për ngrohje ajri; 

Aparatura ngrohëse ajri të nxehtë; Aparatura ngrohëse të mbartshme; Aparatura për ndjegie 

me benzinë; Aparatura ndriçimi; Drita akuariumi; Aparatura dhe instalime ndriçimi; 

Aparatura ndriçimi; Ndriçuesa; Lamba; Llamba me hark; Ndriçuesa tavani; Qirinj elektrikë; 

Poça drite, elektrike; Drita, elektrike, për pemët e Krishtlindjes; Lamba elektrike; Pishtarë 

elektrikë; Llamba shkarkimi; Pishtarë flakërues; Reflektorë biçiklete; Filtera ngjyre për 

aparatura ndriçimi; Llampa me gaz; Poça dritash; Llamba halogjeni; Drita për helmetë; 

Llamba infra të kuqe, jo për qëllime mjekësore; Fenerë me qirinj; Mbajtëse për abazhur; 

Llamba me vajguri; Fenerë kinez; Projektor drite lazer; Pajisje ndriçimi LED; Drita për 

lexim; Numra shtëpie të ndritshëm; Gypa të shndërritshëm për ndriçim; Llamba thonjsh; 

Llamba vaji; Pishtarë elektrikë; Drita zhytjeje; Llamba tavoline; Llamba me rreze 

ultraviolet, jo për qëllime mjekësore; Ndriçim i jashtëm; Ndriçim dekorativ; Fenerë 

kampingu për ndriçim; Ndriçuesa të projektuar për drejtim ndriçimi poshtë; Llampa tavani; 

Lamba elektrike nate; Llamba elektrike; Fenerë elektrik kinez; Qirinj pa flakë; Pajisje për 

llamba inkandeshente; Ndriçuesa halogjeni; Llamba halogjeni; Llamba inspektimi; 

Treguesa drejtimi për biçikleta (Llampa për -); Drita biçikletash; Instalime ndriçimi për 

automjetet ajrore; Drita për automjete; Dritat e frenave për automjete; Dritat e dinamos për 

automejte; Dritat për dinamo të biçiklietës; Drita biçiklete; Drita për automjete; Reflektorë 

për automjete; Tostera; Pajisje avullimi për ushqime, elektrike; Zierësa elektrikë vezësh;  

Tiganë elektrikë të thellë; Makineri elektrike për ekspreso; Ngrohësa elektrikë pijesh; 

Bolierë elektrikë; Makina për përgatitjen e kekut me miell orizi, elektrike, për qëllime 

shtëpiake; Xhezve elektrike kafeje; Ibrikë (- elektrik); Grila elektrike [pajisje gatimi]; 

Pjekës elektrikë; Shatërvanë me çokollatë, elektrikë; Pajisje termike për zierjen e ujit, 

elektrike; Forma për tortilla, elektrike; Forma vafeli, elektrike; Kazanë elektrikë; Helle 

pjekës; Tenxhere me shumëfunksione; Pajisje për kokoshka; Ngrirës akulloresh; Makineri 
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për gatim buke; Makineri për akullore; Avulluesa elektrik ushqimi; Aparatura avullimi (- 

elektrike) për gatim; Filtera elektrikë kafeje; Tiganë të thellë për tiganisje patatesh (- 

elektrikë); Ngrohësa elektrikë pijesh; Aparate kafeje të mbartshëm të karrikueshëm; Tostera 

elektrikë për sanduiç; Aparat elektrik për sanduiç; Aparat elektrik për panine; Ibrikë 

elektrikë për çaj; Grilla elektrike; pjata të thella me mjedis gatimi të nxehtë [aparatura 

gatimi]; Makineri për prodhimin e karameleve pambuku; Takëm pjate zvicerane me djath të 

shkrirë në zjarr; Njësi tymosje mishi; Tostera me sanduiç të nxehtë; Pjekësa kafeje; 

Ngrohëse shtrati; Tiganë elektrik për ngrohje shtretërish; Tharëse flokësh elektrik; Jastëkë 

ngrohës [mbushje], elektrikë, jo për qëllime mjekësore; Shishe elektrike uji të ngrohtë; 

Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore; Ngrohësa xhepi; Tharëse kapuç; Ngrohësa 

duarsh me energji nga USB; Mbulesa pëlhure të montuara për shishet e ujit të nxehtë; 

Veshje të ngrohura në mënyrë elektrike; Çorape, të ngrohur në mënyrë elektrike; Ngrohësa 

me ventilim; Hekura me avull; Ngrohësa elektrikë për peshqir; Makina tharëse lavandarie, 

elektrike; Enë ftohëse; Kuti ftohëse; Aparatura ftohëse; Aparate lagështues [ndryshe nga 

ato për përdorim mjekësorë]; Sisteme shpërndarje të ajrit të freskët; Aparatura elektrike 

shpërndarëse për ajër të freskët; Aparate shlagështuese; Aparate lagështuese; Pastruesa ajri; 

Aparatura për pastrim ajri; Panelë ngrohës me infra të kuqe; Ventilatorë kondicionimi ajri; 

Radiatorë me infra të kuqe; Aparatura kondicionimi ajri; Aparate shkrirës për automjete; 

Ventilatorë për përdorim në automjete; Ndezësa me fërkim për ndezjen e djegëzve të 

Bunsen; Ndezës elektrik zjarri; Çakmak për skarë.  

12  Kosha të përshtatur për biçikleta; Pjesë dhe pajisje për automjete; Pompa për biçikleta, 

trirrotësh; Goma për biçikleta [goma]; Komardare për biçikleta, trirrotësh; Pompa (- ajri) 

[aksesorë automjeti]; Trupa gomësh për goma pneumatike [goma]; Shirita për bucela 

rrotash; Disqe dekorative; Dado për rrota automjetesh; Komardare për goma pneumatike; 

Kapërtona tubolarë; Mbulesa për goma; Pompa këmbe për fryerje të gomave të 

automjeteve; Disqe rrotash; Pulla për goma; Pulla për komardare dhe të gomave; Pulla 

gomash; Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Pompa ajri për biçikleta për fryrje gomash; Pompa 

ajri për automobilë; Valvula për gomat e makinës [goma]; Komardare për biçikleta, 

trirrotësh; Mjete për riparim gomash; Pajisje kundra vjedhjes për automjete;  

Pajime sigurie për ndenjëse në automjete; Sisteme sigurie për automjete [të ndryshëm nga 

bravat]; Sisteme alarmi për makina; Ndenjëse sigurie për bebe për përdorim në automjete; 

Alarme kundra vjedhjes për automjete; Bori për biçikleta; Mbrojtëse për qen për t’u 

përdorur në automjete; Ndenjëse përforcuese për përdorim me pajime sigurie; Mbushje 

ndenjëse sigurie automjeti; Mbajtëse për fëmijë për ndenjëse automjetesh; Ndenjëse 

fëmijësh për përdorim në automjete; Bllokuese timoni; Rripa sigurie për ndenjëse të 

automjeteve; Karroca për kafshë shoqëruese; hoverborde; Helikopterë me kamera; 

Njëçikleta vetëbalancuese.  

14  Varëse; Hajmali [stoli të çmuara]; Stringla për rrath çelësash; Metale të çmuar dhe 

aliazhe prej tyre; Ornamente [stoli të çmuara]; Gurë të çmuar; Ora; Instrumente kohe; Ora 

dore; Ora tavoline; Ora me alarm; Rrathë çelësash [rrathë të ndarë me xhingla ose 

medaljonë dekorativë]; Kuti për stoli të çmuara; Stoli të çmuara; Stoli të çmuara; Gurë të 

çmuar, perla dhe metale të çmuara, dhe imitime të tyre; Rrathë çelësash dhe zinxhir 

çelësash, dhe dhe stringa prej tyre; Kuti stolish të çmuara dhe kuti ore; Instrumenta kohe; 

Karfica që janë stoli të çmuara; Byzylykë; Stringa Byzylykë; Byzylykë; Byzylykë [stoli të 

çmuara]; Karfica zbukurimi që mbajnë veshjen të mbyllur [stoli të çmuara]; Vathë; 

Byzylykë për në kyçin e këmbës; Varëse qafe [stoli të çmuara]; Zinxhirë [stoli të çmuara]; 
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Karfica kravate; Gjilpëra kravate; Butona mansheti; Vathë; Vathë; unaza [stoli të çmuara]; 

Unaza fejese; Stoli të çmuara trupi; Unaza pirsing për në trup; Bizhuteri [stoli të çmuara 

kostumi]; Unaza [stoli të çmuara]; Kronografë [ora]; Kronometra; Ora sporti; Kohëmatësa; 

Ora me alarm; Ora digjitale; Zinxhir orësh; Ora me kuarc; Ora diellore; Kuti të vogla 

stolish të çmuara nga metale të çmuara; Kuti stoli të çmuara jo prej metali; Mbështjellje e 

rrotullueshme për ruajtje të stolive të çmuara; Kuti për mbajtje stoli të çmuara; Medaljon 

metalik çelësash; Medaljon çelësash, jo prej metali; Medaljon çelësash prej imitim lëkure; 

Medaljon çelësash lëkure; Zinxhir çelësash; Rrathë çelësash; Gjilpëra prej stolish të çmuara 

për përdorim në kapele.  

15  Instrumente muzikore; Aksesorë muzikorë; Instrumente tunxhi; Instrumente frymore 

prej druri; Instrumente me tela; Instrumente me goditje; Instrumente me tastierë; Karjijonë; 

Piano elektrike; Piano elektronike me luajtje automatike; Kitara akustike; Kitara havajane; 

Plektrume; Flaute; Fylle bambuje; Saze goje; Flaute anglez [instrumente muzikorë]; 

Saksofonë; Bilbila [instrumente muzikorë]; Këmbana metalike [instrumente muzikorë]; 

Glokenshpilsa [një instrument muzikor me goditje që ka një grup pjesësh metalike të 

akorduara të montuara në një kornizë dhe që goditen me çekiç të vegjël]; Shkopinj për 

daulle bas; Marakasa; Daulle [instrumenta muzikorë]; Trumpeta; Pupitra; Aparatura kthimi 

për partiturat muzikore; Mbështetëse krahu në kitarë.  

16  Mbajtësa parash; Libra; Makineri zyre; Dekorime dhe materiale arti dhe medie; Pajisje 

shtypje dhe libërlidhje; Materiale të shtypur; Albume fotografish dhe albume 

koleksionuesish; Ngjitësa për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; Vegla korrektuese 

dhe fshirëse; Pajisje arti, artizanati, dhe modelimi; Vepra arti dhe figurina prej letre dhe 

kartoni dhe modele arkitekture; Pajisje mësimore; Letër dhe kartonë; Artikuj për shkrim 

dhe pajisje mësimore; Vegla shkrimi dhe stampimi; Qese dhe artikuj për paketim, 

mbështjellje dhe magazinim prej letre, kartoni ose plastikave; Statueta prej letre dhe 

ngjitësi; Foto me cinkografi; Prezantime grafike; Piktura; Foto; Statueta bërë prej kartoni; 

Zbukurime torte prej letre; Lapsa; Forma letre të prera; Animime 2D në letra plastike 

transparante; Stilolapsa elektrikë artisti për djegie druri; Aplikuesa boje me natyrë 

sfungjeri; Rula bojaxhiu; Rërë me ngjyrë për vepra arti dhe punime artizanale; Rula 

bojaxhiu; Gjilpëra për gravura; Pjata për gravura; Doreza ruli bojaxhiu; Mbështetësa duarsh 

për piktorë; Mbulesa rulash bojaxhiu; Fiksuesa fotosh (Aparate për -); Shkumësa për 

litografi; Leter krep; Lapsa për artistë; Takëme pikture për artistë; Penela; Kanavacë për 

pikturë; Rula për lyerje shtëpish; Kuti boje dhe furça; Penelë; Takëme pikture për fëmijë; 

Letra dylli; Pastele vaji; Copa letre me ngjitës për objekte dekorative; Shkumësa pasteli me 

ngjyrë; Kalemë të muratorit; Libra shkrimi dhe vizatimi; Penelë për shkrim; Shkumës 

pluhur; Shkopinj prej boje për kaligrafi; Bojë indiane; Materiale vizatimi; Kompaste për 

vizatim; Pastelë; Shkumësa për ngjyrosje; Fjongo letre për mbështjellje dhuratash; Kalkime 

të shtypura për qëndisma apo aplikime në pëlhurë; Aplikime prej letre; Rula; Printime mbi 

kanavacë; Shkumësa; Lulevarg prej letre; Mbrojtëse pikture; Lapsa për gravurë; Pjata për 

gravurë; Pjata për gravurë; Libra vizatimi; Tabela skicash; Lapsa vizatimi; Animime 2D në 

letra plastike transparante; Kupa për bojra uji (- për artistë); Përbërje modelimi; Kavaleta 

piktorësh; Argjilë për modelim; Mbrojtëse për fshirje; Kuti boje; Argjilë për modelim; 

Filtra uji prej letre; Filtera letre për aparat kafeje; Skedarë kutie; Kontenier magazinimi të 

bërë prej letre; Kuti skedash për magazinim revistash; Kuti për ruajtje fotografish; Kuti 

kartoni të palosëshme; Kartonë të përbërë nga kartonë të valëzuar; Paketime kartoni; Qese 

letre; Kuti prej kartoni apo letre; Kuti kartoni për dhurata; Kuti prej materialesh me përbërje 
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fibra druri; Çanta dhuratash; Kone shkolle, bosh; Qese plehrash; Paketa me flluska (- 

plastike) për amballazhim ose paketim; Qese letre për qëllime pjekje; Kuti prej letre; Kuti 

kartoni; Çanta feste prej letre; Çanta për transport; Cipa të holla kundra ujit (- plastike) për 

paketim; Kontenierë transportues kartoni; Zarfa letre për paketim; Pllaka adrese; Dosje 

dokumentesh [artikuj për shkrim]; Letra të bardha; Mbajtëse dokumentesh për tavolinë; 

Blloqe shënimesh [artikuj për shkrim]; Peshore letre; Mbajtëse lapsash; Mprehëse lapsash; 

Dosje letre; Letër shkrimi; Rafte për letër; Zarfe Manila; Letër zarfi; Mbështetëse për 

fundin e radhës së librave për ti mbajtur drejt lart; Kapëse letrash; Mjete zyre; Mbajtëse 

dokumentesh [artikuj për shkrim]; Treguese date; Dosje të mëdha dokumentesh; Artikuj 

zyre për shkrim prej letre; Kapëse për mbajtëse distinktivi emri [mjete zyre]; Librat e të 

ftuarve; Shënuesa me majë fibre; Doreza gishti [mjete zyre]; Kalendarë të shtypur; Tabaka 

për renditjen dhe numërimin e parave; Raportorë si instrumenta vizatimi; Mbajtësa për 

makina për ngulje kapësesh; Mbajtësa për distinktivë emri [mjete zyre]; Mbajtësa për 

shiritë ngjitës; Mbajtësa për fletë shënimesh; Mbajtësa lapsash dhe stilolapsash; Letër 

shënimesh ngjitëse; Shirita elastikë për zyrë; Xixëllima (artikuj për shkrim); Fiksuesa 

pullash; Makina kapësesh për zyrë; Makina kapësesh për zyrë; Heqësh kapsesh; Zarfa 

[artikuj për shkrim]; Dosje të mëdha dokumentash; Fletore me ilustrime; Harta të ilustruara 

të murit; Mbajtëse kalendari; Letra indeksi; Etiketa ngjitëse prej letre; Fletë ngjitëse 

shkrimi; Mbështetëse letrash shkrimi; Letër kopjativ; Shirita korrigjues [mjete zyre]; 

Mbajtësa korrespondence; Treguesa faqesh; Letër plastike transparente; Mbajtëse lapsash; 

Plumb lapsi; Kuti lapsash; Stilolapsa; Letërthithëse; Rimbushësa për stilolapsa; Vula me 

relieve; Mbajtësa plumbi lapsi; Gomë fshirëse; Lëng korrektues [mjete zyre]; Lapsa 

korrektues; Produkte për fshirje; Fshirësa gome; Fshirësa boje; Makina kapëse [mjete zyre]; 

Makina hapëse vrimash për në zyrë; Makina hapëse vrimash për në zyrë; Makina për 

ngulitje kapësesh në zyrë; Albume me copa të ngjitura; Albume fotografikë; Cepa ngjitës 

për fotografi; Albume për afishe; Albume koleksionisti; Dërraza të zeza të vogla; Globe; 

Atllase; Materiale mësimdhënie [përveç aparaturave]; Dërrasa të zeza; Harta; Shirita ngjitës 

për paketim; Letër ngjitëse; Kalendarët e Zbritjes; Figura ngjitëse në parakolp/prapakolp të 

automjeteve; Libra për ngjyrim; Figura ngjitëse [artikuj për shkrim]; Figura të shtypura në 

veshje; Figura ngjitëse [artikuj për shkrim]; Materiale të shtypur; Ftesa të shtypura; Karta 

feste; Kalendarë; Karrikatura; Kartolina; Libër çeqesh; Libra shpenzimesh; Libra pune që 

përmbajnë ushtrime; Kopertina libri; Letër pergamene; Shtroje për gotat e birrës; 

Grykashka letre; Filtera (- letre kafeje); Letër higjenike; Qese për gatime në mikrovalë; 

Lidhësa letre; Letra për të caktuar vendin e uljes; Letër pecetë; Letër thithëse; Letra 

tavoline të vendosura në të gjithë gjatësinë e saj për zbukurim.  

17  Artikuj dhe materiale hidroizoluese dhe rezistente ndaj lagështirës; Bllokueasa, izoluesa 

dhe mbushësa; Membrana dhe materieale filtrues sintetikë gjysmë të përpunuar; Tubo, 

gypa, zorrë fleksible dhe pajisje të tyre (përfshirë valvula), dhe pajisje për tubo të 

papërkulshëm, jo metalikë; Shirita, rripa, fasho dhe cipa të holla ngjitëse; Poliester; 

Materiale për restaurim dhe riparim gomash; Materiale për amortizim goditjesh dhe 

amballazhues, amortizues dridhjesh; Cipa të holla për maskim; Cipa të holla për përdorim 

në artet fotografike dhe grafike; Shirita ngjitës maskues; Shirita ngjitës izolues; Materiale 

stukimi; Izoluesa dritaresh prej gome; Statueta  bërë prej gome; Izoluesa për bashkime; 

Markuç kopshti; Tretësira gome; Mbyllësa gome për kavanozë; Rrathë prej gome; Zorrë  

bërë prej gome; Bllokuesa gome; Letër izoluese; Shirita ngjitës, të ndryshëm nga artikuj 

shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake; Ura kabllore prej gome për mbrojtjen e 



Buletini Zyrtar Nr. 104 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

527 

 

kabllove; Guarnicione tubosh; Zorra ajrore jometalike; Cipa të holla për mulkim; Shirita 

ngjitës prej cipe të hollë plastike; Shirita izolues për elektricitet; Cipa të holla kundra 

verbimit për dritare [cipa të holla të lyera]; Mbyllësa (- Jo-metalikë) për kabllo; Mbyllësa (- 

Jo-metalikë) për bashkime; Cipa të holla për veshje dritaresh; Mbyllësa (- Jo-metalikë) për 

graso; Izoluesa shiu/lagështie (- Jo-metalikë) për dritare; Rondele sustë prej gome; 

Bllokuesa gome për shishe; Zorra uji për përdorim shtëpiak; Shirit kundra dridhjes; Shirit 

tapeti [të ndryshëm nga ato për qëllime shtëpiake]; Zorra uji për përdorim shtëpiak; Shirita 

paketimi (- Ngjitës), të ndryshëm nga ato për përdorim shtëpiak dhe artikuj shkrimi; Shirita 

vet-ngjitës, të ndryshëm nga ato për artikuj shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore ose 

shtëpiake; Pulla ngjitëse [të ndryshëm nga ato për përdorim shtëpiak, mjekësor ose artikuj 

shkrimi]; Shirita ngjitës nga të dy anët [të ndryshëm nga ato për përdorim në artikuj 

shkrimi, shtëpiak ose mjekësor]; Ndaluesa dere prej gome; Izoluesa shiu/lagështie (- Jo-

metalikë) për dyer; Bllokuesa kalimi të rrymave të ajrit nëpërmjet dritareve; Shirita të 

paraformuar për mbyllje të cepave të banjove.  

18  Bastunë; Bastunë; Takëme kuajsh, kamzhikë dhe veshje për kafshë; Çadra dhe çadra 

dielli; Bagazhe, çanta, portofolë dhe mbartës të tjerë; Çadra; Shkopinj çadre; Çadra dielli; 

Shkopinj për ecje; Çanta të shkurtra; Hobe për mbajtje bebesh; Çanta plazhi; Portofolë; 

Çanta rrjetë për blerje; Çanta për blerje; Çanta dore; çanta me zinxhir dhe një dorezë për 

mbajtje kustumi dhe xhaketash gjatë udhëtimit; Kube kompresimi të përshtatur për 

bagazhe; Këllëfë për karta krediti [portofolë]; Baule [bagazh]; Komplet udhëtimi [prej 

lëkure]; Çanta udhëtimi; Çanta që mbahen në shpinë; Këllëfë çelësash; çanta për raste; 

Çanta [zarfa, qeska] prej lëkure, për paketim; Doreza për mbajtje të çantave të blerjes; 

Veshje për kafshë shoqëruese; Mbulesa për kafshë; Pajime për kafshë; Qafore për kafshë; 

Rripa lëkure; Takëme kuajsh; Imitim lëkure.  

20  Statuja, figura, vepra arti dhe ornamente dhe zbukurime, të bërë prej materialesh të tillë 

si dru, dyll, allçi ose plastikë, të përfshirë në këtë klasë; Mobilje dhe orendi; Shkallë dhe 

shkallë të lëvizëshme, jo-metalike; Ekrane, stenda dhe sinjalistika, jo-metalike; Strehë dhe 

shtretër kafshës; Konteinera, dhe mbyllëse dhe mbajtëse të tyre, jo-metalike; Mbyllëse për 

konteinera, jo-metalike; Sëndukë, jo prej metali; Konteinera prej plastike për paketim; 

Barrela dhe kade, jo-metalike; Arka dhe paleta, jo-metalike; Artikuj shportarie; Shporta, jo-

metalike; Kuti letre, jo prej metali apo murature; Ndaluesa, jo prej qelqi, metali ose gome; 

Tapa shishesh, jo prej metali; Kapakë mbyllës, jo prej metali; Koliba për kafshë shtëpiake; 

Jastëkë për kafshë shoqëruese; Poste për t’u gërvishtur macet; Shtretër për kafshë 

shoqëruese; Fole zogjsh; Pasqyra (qelq i argjendaruar); Korniza; Varëse rrobash, mbajtëse 

rrobash [mobilje] dhe çengel rrobash; Grila të brendshme, dhe pajisje për perde dhe grila të 

brendshme; Shtretër, krevatë, dyshekë, jastëkë dhe shilte; Mobilje me fryrje; Karrige të 

larta për bebe; Mobilje; Dërrasa për varje çelësash; Pasqyra (qelq i argjendaruar); Shtroje 

për ndërrim pelenash bebesh; Rafte për revista; Krevatë, përjashtuar çarçafët; Shtroje për 

fjetje; Dyshekë kampingu; Shilte; Dyshekë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Korniza për 

piktura; Pasqyra me pllaka; Pasqyra dore [pasqyra tualeti]; Varëse perdesh; Rula perdesh; 

Grila të brendshme me shirita; Varëse rrobash dhe çengelë rrobash; Çengelë, jo prej metali, 

për kremastarë; Portmonto; Zbukurime prej plastike për artikuj ushqimorë; Punime arti prej 

druri, dylli, allçie ose plastike; Pajisje jo-metalike për dyer, porta dhe dritare, jo-metalikë; 

Brava dhe çelësa, jo-metalikë; Mbërthesa, jo-metalike; Bova ankorimi, jo-metalike; 

Valvula, jo-metalike; Mbërthyesa, lidhës dhe mbajtës tubosh, jo-metalikë; Mbërthyesa, 

lidhës dhe mbajtës kabllosh, jo-metalike. 
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21  Komplete tryeze, enë kuzhine dhe enë; Artikuj për kujdes të veshjeve dhe 

këpucë/sandaleve; Artikuj pastrues për shtëpi, Furça dhe materiale për bërje furçash; Enë 

kozmetike dhe tualeti; Statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti, të bërë prej materialeve të 

tillë si porcelan, terrakotë ose qelq, të përfshirë në këtë klasë; Qelqe të papunuar dhe 

gjysmë të punuar, jo të specifikuar për përdorim; Fshirëse gome e xhamalarësit (aparate 

pastrimi); Dërrasa hekurosje; Mbajtëse hekuri për drejtim flokësh; Pajisje për heqjen e 

fibrave të imta nga veshjet, elektrike ose jo-elektrike; Pajisje lustruese dylli, jo-elektrike, 

për këpucë; Lugë këpucësh; Furça për këpucë; Hekura të këpucarit për të mbajur këpucët 

në kallëp; Kapëse rrobash; Stenda për tharjen e rrobave; Stenda lavanderie për tharjen e 

rrobave; Krëhër për kafshë; Doreza për kujdes ndaj kafshëve shoqëruese; Govata për pirje 

uji për kafshë; Bazenë për zogj; Pajisje për kontrollin e dëmtuesve dhe parazitëve; 

Akuariume dhe ambientje të mbylluar për rritje/studim kafshësh; Artikuj pastrues dentarë; 

Krëhëra; Sfungjerë gërryes për kruarje të lëkurës; Enë kozmetike; Uturakë; Furça rroje; 

Kuti për sapunë; Pjata për sapunë; Makineri shpërndarje sapuni; Kuti tualeti; Mbajtësa letre 

higjenike; Pajisje tualeti; Vaska banje; Ndarësa gishtash prej sfungjeri për përdorim në 

pedikyr; Koka për furça elektrike dhëmbësh; Furça dhëmbësh, elektrike; Aparate uji për 

pastrim dhëmbësh dhe mishrashve të dhëmbëve; Furça dhëmbësh; Kruajtëse dhëmbësh; 

Depozita monedhash (depozita në formë derri); Qelqurina, enë për pije dhe bare; Tapetë 

pjekje; Kriklla; Drithnikë; Kosha buke për qëllime shtëpiake; Pjatat e gjalpit; Tiganë për 

skuqje; Kupat për vezë; Shishet; Kallëpë për kupa akullli; Kallëpë [enë kuzhine]; Enë për 

përdorim shtëpiak ose në kuzhinë; Kuti qelqi; Qelqurina [enë]; Doreza furre; Enë shtëpiake; 

Konteinerë të izoluar nga nxehtësia; Kavanoza për biskota; Forma gatimi [kallëpë]; 

Shtypëse (- hudhrash) [enë kuzhine]; Komplete tenxhere gatimi; Tenxhere gatimi; Enë 

gatimi, jo-elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Forma keku; Konteinera kuzhine; Enë 

kuzhine; Shtrydhëse frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Xhezve, jo-elektrike; 

Aparate përzierëse, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Mulli kuzhine, jo-elektrikë; 

Thyerëse arrash; Doreza furre; Kupa prej letre ose plastike; Pjata letre; Kosha për piknikë (- 

të pajisur), duke përfshirë pjatat; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëse 

ëmbëlsirash [biskota]; Rende kuzhine; Tasa sallate; Kapëse sallate; Dërrasa për kuzhinë; 

Pjata; Rrathë për peceta; Shosha [enë kuzhine]; Tabaka për qëllime shtëpiake;Filxhanë; 

Përvëluesa  çaji; Kuti çaji; Xhezve çaji; Pjata; Tenxhere; Doreza furre; Mbajtëse 

tenxheresh; Lugë tartash; Kube akulli të ripërdorshme; Mbulesa ushqimi prej silikoni të 

ripërdorëshme; Shtamba; Dekantuesa; Tundësa; Heqëse tapash, elektrike dhe jo-elektrike; 

Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Faqore; Enë pijesh; Enë qelqi për pije; Pipa për 

pije; Depozita monedhash në formë derri; Aparatura për aromatizim ajri; Fshesa; Furça; 

Doreza për qëllime shtëpiake; Shtupa dyshemesh; Doreza lustruese; Materiale [coha] për 

lustrim; Lecka pastrimi; Sfungjerë për qëllime shtëpiake; Furça pastrmi WC-je; Fshirëse 

prej puplash; Lecka pluhurash; Kosha plehrash; Kosha letrash; Mbajtëse për lule dhe bimë 

[arendim lulesh]; Vitrina; Vazo lulesh; Doreza kopshtarie; Vaditësa; Vazo; Statuja prej 

porcelani, qeramike, argjile, terrakote ose qelqi; Vepra arti prej porcelani, qeramike, argjile, 

terrakote ose qelqi; Figurina prej porcelani, qeramike, argjile, terrakote ose qelqi; Buste 

prej porcelani, qeramike, argjile, terrakote ose qelqi; Enë qelqi të pikturuara lyera.  

22  Materiale veshës dhe mbushës; Fibra tekstili të papërpunuar dhe zëvendësuesit; Qese 

dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjeta; Pëlhura të gomuara, streha, tenda, 

dhe mbulesa të pamontuara; Hobe dhe shiritë; Vela; Litarë dhe spango; Mbulesa për 

mbrojtje nga pluhuri apo zbukurim; Fitilë, jo prej metali; Shtretër të varur; Qese [zarfa, 
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vezme] prej tekstili, për paketim; Pëlhura të gomuara; Tenda; Litarë për tërheqjen e 

makinave; Spango për paketim; Gjalma; Litarë për paketim.  

23  Fije dhe penj; Fije; Penj dhe fije për makinë; Penj dhe fije për qëndisma; Fill leshi.  

24  Materiale filtruese prej tekstili; Mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallra tekstili; 

Pëlhura; Materiale filtruese prej tekstili; Etiketa prej tekstili; Pëlhura liri; Mbulesa 

mobiljesh; Materiale tekstili; Sexhade muri; Të linjta që përdoren në banjo; Çarçafë të 

linjtë; Të lintja që përdoren në kuzhinë dhe për në tavolinë; Peshqirë tekstili; Peshqirë 

tekstili; Lecka syzesh [peshqirë]; Çarçafë të linjtë; Rrugica prej tekstili; Shtroje prej tekstili 

tavoline për vendosje pjate/gote; Mbulesa tavoline e vendosur në të gjithë gjatësinë e saj 

për zbukurim, jo prej letre; Shami tekstili; Mbulesa tavoline, jo prej letre; Komplete 

trapezerie, jo prej letre; Shtroje tekstili për tavolinë për pjata/gota; Mbulesa krevati; 

Batanije për kafshë shtëpiake; Këllëfë jastëku për zbukurim; qilima dhe batanije pikniku; 

Thasë për fjetje; Mbulesa udhëtimi [rrobë prehri]; Çarçafë.  

25  Veshje për këmbë; Veshje për kokë; Veshje; Pajë të fëmijëve të porsalindur [veshje]; 

Brekë plazhi; Rrobë banjo prej peshqiri; Kostume notimi; Boksera; Gjimbajtëse; Xhybe; 

Kilota; Kostume për ballo me maska; Rripa [veshje]; Shallra; Doreza [veshje]; Këmisha; 

Pantollona; Xhaketa [veshje]; Bluza grash; Kollaro; Grykashka, jo prej letre; Streçe 

[pantollona]; Ndërresa; Përkiza; Rroba; Veshje të jashtme; Mbrojtëse veshës [veshje]; 

Xhupa të trashë me kapuç; Triko; Pizhama; Funde; Veshje për shi; Veshje për çiklistë; 

Shalla qafe [shalla të trashë]; Veshje për fëmijë një-pjesëshe për gjum; Maska gjumi; 

Kominoshe; Çorape; Çorape grash; Bluza me mëngë të shkurtëra; Ndërresa; Mbrojtëse 

thembrash për këpucë; Pantofla dushi; Astarë të tabanit të këpucëve; Veshje për gjimnastë; 

Pandofla; Sandale; Këpucë; Astarë të tabanit për veshjet  në këmbe; Këpucë me qafa; 

Këpucë plazhi; Këpucë për shi; Doreza me dy ndarje si dorezat e boksit; Shirita për kokë 

[veshje]; Kapele [veshje koke]; Kapuçë; Kapuçë për dush; Shami me ngjyra që lidhen në 

qafë [shami qafe].  

26  Fruta, lule dhe perime artificiale; Ornamente floku, bigudina, artikuj për fiksim flokësh, 

dhe flokë fallco; Stringla, të ndryshëm nga ato të artikujve të çmuar, varëseve të çelësave 

ose zinxhirëve të çelësave; Aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili 

dekorativ; Distinktivë për veshje, jo prej metali të çmuar; Distinktivë [butona] (- të rinj 

dekorativë); Aplikime [kinkaleri]; Kordonë për veshje; Kordele dhe fjongo, jo prej letre, 

për mbështjellje dhuratash; Kordele elastike; Mbërthecka me kërcitje; Pajime rrobaqepsi; 

Arna të nxehta dhe ngjitëse për riparim të artikujve të tekstilit; Grepa për qëndisje; Shirita 

pëlhure të drejtë që bashkëngjisin dy sipërfaqe që duhet të lidhin; Butona; Rruaza, të 

ndryshëm nga ato për bizhuteri; Kinkaleri, përjashtuar penjtë; Jastëkë gjilpërash; Gjilpëra; 

Kuti e rrobaqepësit; Gjilpëra për qepje; Zinxhira mbërthesë; Fjongo kinkalerie; Tokëza 

rripash [aksesorë veshje]; Lidhësa këpucësh; Mbërthecka këpucësh; Qëndishma; Shtiza për 

thurje; Parruke; Kapëse zbukurimi flokësh në formë shufre; Artikuj zbukurues për flokë; 

Fjongo për flokë; Karfica për flokë; Karfica të thjeshta për flokë; Shirita për flokë; Rruaza 

fallco; Kurora lulesh artificiale për Krishtlindje; Varglule artificiale për Krishtlindje; 

Varglule artificiale; Lule artificiale; Frut artificial; Kurora lulesh artificiale; Stringla 

zbukuruese për telefona celularë; Stringla zbukuruese për gjyslykë; Kapëse për kapele, të 

tjera nga bizhuteritë.  

27  Mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale të tokës; Mbulesa muri dhe tavanësh; 

Tapete, qilima dhe rrogozë; Mbulesa dyshemeje artificiale; Tapetë; Tapetë dhe rrogozë për 

automjete; Tapetë për automobilë; Rrogozë për banjë; Rrogozë dere; Rrogozë; Rrogozë për 
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joga; Rrogozë për dyshemenë e automobilëve; Letër muri prej tekstili; Letër muri; Varëse 

muri zbukuruese, jo prej tekstili; Rrogozë gome; Rrogozë plazhi; Rrogozë kashte; Tapeta-

qilim-sixhade; sixhade gëzofi; Mbulesa muri prej tekstili.  

28  Zbukurime festive dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; Lodra, lojra, gjëra për të 

luajtur dhe gjëra të reja; Arikuj dhe pajisje sportive; Pajisje për gjueti dhe peshkim; Pajisje 

notimi; Dyshek ajri për notim në pishinë; Shirita të gjimnastikës ritmike; Borde trupi për 

notim; Aparatura për stërvitje të trupit; Mbrojtëse bërrylash [artikuj sporti]; Zgjeruesa 

gjoksi prej sustash [ushtruesa]; Biçikleta të palëvizëshme ushtrimi; Topa badmintoni; 

Makina ushtrimesh fitnesi; Artikuj gjimnastikorë; Doreza për lojë; Mbrojtëse gjuri [artikuj 

sportivë]; Pajime alpinisti; Shtanga dore; Gjilpëra për pompa për fryerje topash për lojra; 

Rrjeta për sport; Patina me rrota; Patina me rrota në një vijë; Fille për raketa; Saja [artikuj 

sporti]; Patina akulli; Këpucë bore; Borde me rrota; Shkopinj skijimi; Shigjeta bishtpupul; 

Trampolina; Rripa për stërvitje për zvoglimin e madhësisë së belit; Rrjeta tenisi; Lopata 

këmbësh për notim; Raketa; Mbulesa (- të formëzuara) për artikuj sportivë; Këllëfë të 

përshtatur për artikuj sportivë; Topa të fryshëm për sporte; dyshek notimi të fryshëm; 

Pishina të fryshme për përdorim çlodhjeje; Topa sporti; Topa sporti; Rrjeta për lojra me 

topa; Kosha basketbolli; Ushtruesa për stomak; Topa për birila; Shigjeta bishtpupul; Shirita 

ushtrimi; Makina ushtrimi fitnesi; Apratura për praktikim golfi; Mbrojtëse kyçesh për 

përdorim në atletikë; Doreza të bëra për përdorim në sportet e luajtura; Mbrojtëse gjuri 

[artikuj sportivë]; Aparatura për stërvitje trupi; Shkopinj nordik për ecje; Stapa [artikuj 

sportivë]; Mallra sportivë; Pajisje sporti; Artikuj gjimnastikorë dhe sportivë; Topat e 

palestrës për joga; Treguesa kafshimi [mjete peshkimi]; Karema [artificialë]; Rrjeta 

peshkimi për të nxjerrë peshkun nga uji; Bumerangë; Toja; Kallama për peshkim; Grepa 

peshkimi; Pajisje peshkimi; Borde që të ndihmojnë për notim; Lopata këmbësh për notim; 

Krahëza për notim; Breza për notim; Pemë Krishtlindje prej materiali sintetik; Borë për 

pemët e Krishtilindjeve (- artificiale); Mbajtëse qirinjsh për pemët e Krishtlindjeve; 

Bazamente për pemët e Krishtlindjeve; Ornamente për pemët e Krishtlindjeve, përjashtuar 

artikuj ndriçimi dhe ëmbëlsira; Rraketake [gjëra për të luajtur]; Lojra me ndërtime; Blloqe 

ndërtimi [lodra]; Lojra me kuti të shënuara; Drone [lodra]; Maska kostumi; Automjete lodër 

me kontroll në largësi; Lojra (Aparatura për -); Lojra në grup me fjalë që luhen në ambiente 

të mbyllura; Numëruesa për lojra; Kaleidoskopë; Lojra me letra; Lojë në bar si pararendëse 

e boiling [lojra]; Konfeti; Maja rrotulluese [lodra]; Balona; Maska [gjëra loje]; Makina 

[lodra]; Komplet modeli në shkallë të zvogluar [lodra]; Kapele letre për festa; Pinjata; 

Lodra të mbushura; Lodra pellushi; Kukula; Dhoma kukullash; Lojra me bashkim pjesësh 

figure; Lojra me rrathë; Skutera [lodra]; Kuaj druri lëkundës; Dhurata të vogla për 

mysafirët në festa; Flluska sapuni [lodra]; Gjëra të reja për fesat; Topa për lojra; Lojra; 

Zara; Tenda për të luajtur; Lodra; Lodra për kafshë shtëpiake; Automobilë lodër; Figurina 

lodër; Modele që janë lodra; Artikuj kozmetikë lodër [jo të përdorshëm]; Aparate për lojra 

video; Kupa për zara; Enë pjekje si lodra dhe enë gatimi si lodra; Lodra për vaska; 

Tullumbace; Blloqe ndërtimi [lodra]; Bilbila lodër; Bobina për hedhje, duke inkorporuar 

spango të mbështjellë që hapet dhe kthehet prapa duke e kthyer bobinën në dorë; Topa për 

lojë zhongleri; Gjëra për të luajtur për fëmijë; Maska kostumi; Kostume që janë gjëra për të 

luajtur fëmijët; Lodra për vizatim; Rruzuj; Lodra muzikore; Kukulla; Krahëza për notim; 

Krahëza për notim; Hekurudha në shkallë të zvogluar; Lodra për gropa rërë; Pistoleta uji; 

Zara; Kafshë lodër; letra gjurmues për lojra.  

34  Artikuj për duhanpirës; Shkrepse; Tavlla duhani; Çakmakë për duhanpirës. 
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35  Analizë biznesi, shërbime kërkimi dhe informacioni; Shërbime reklame, marketingu 

dhe promocioni; Shërbime reklame, marketingu dhe promocioni; Përpunim të dhënash 

administrative; Studime marketingu; Shërbime të programit të besnikërisë, nxitjes dhe 

bonusit; Ofrim i hapsirës, kohës dhe medias së reklamës; Shpërndarje materiali reklame, 

marketingu dhe promocional; Shërbime të demonstrimeve të produkteve dhe ekspozimit të 

produkteve; Postim faturash; Reklamë me banera; Marketing direkt; Marketing ngjarjesh; 

Shërbime marketingu; Postim faturash; Reklama on-line; Reklamim; Promovim i 

kompjuterizuar i biznesit; Shërbime të komunikuara me bloger; Marketingu i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve duke shpërndarë kupona; Organizim, funksionim dhe mbikëqyrje 

të skemave të besnikërisë së klientit; Organizim, funksionim dhe mbikëqyrje të skemave të 

besnikërisë dhe skemave të nxitjes; Organizim, funksionim dhe mbikëqyrje të skemave të 

shitjes dhe nxitjes promocionale; Organizim, funksionim dhe mbikëqyrje të skemës të 

nxitjes; Ofrimi i shërbimeve të kompjuterizuara të reklamave; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me mobiljet; Shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e 

veshjeve; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me artikuj për shkrim; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me thikat e 

kuzhinës; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitjet aromatike; Shitje me 

pakicë në lidhje me  tekstile shtëpiake; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

kasafortat; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje kuzhine; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me telefonat inteligjentë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

gëzofët e rremë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me orët inteligjente; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me pikturat; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me lulet; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mallrat sportivë; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me aksesorët e automobilëve; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

aksesorët e veshjeve; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet për kafshë 

shoqëruese; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me aksesorët e biçikletave; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me aksesorët e makinave; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me produktet e kopshtarisë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet për 

flok; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me aksesorët e modës; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me materialet e ndërtimit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

artikujt pastrues; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e sportit; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me veshjet e kokës; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

ngrohësat; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me instrumentet muzikorë; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet sanitare; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

artikuj tualeti; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me materialet e shtypura; Shërbime 

të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt e kopshtarisë; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me ndriçimin; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me instrumentet e kohës; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e zhytjes; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me mallrat e pjekur; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me bagazhet; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me çantat; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje 

me takëme kuajsh; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitjet e grazhdit për 

kafshë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet mësimore; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me artikujt metalikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me çadrat; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me materiale arti; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me veprat e artit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet ftohëse; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e ngrirjes; Shërbime të shitjes me pakicë 
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në lidhje me veshjet për mur; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt për qepje; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me bizhuteritë; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me fijet; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitjet e pastrimit; Shërbime 

të shitjes me pakicë në lidhje me penjtë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet 

e gatimit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me lubrifikantët; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me shtesat dietike; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me takëmet e 

tavolinës; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mobiljet; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me kafen; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me foragjere për kafshët; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj sportivë; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me mjetet për nxierrje nga dielli; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

tëkëme thika-pirunj; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me lojrat; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me lodrat; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me harduerë 

kompjuterikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me softuerë kompjuterik; Shërbime 

të shitjes me pakicë në lidhje me skedarë muzikorë të shkarkueshëm; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produkte letre një përdorimësh; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me pajisje elektronike shtëpiake; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje 

elektronike shtëpiake; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me dekorimet festive; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje të teknologjisë së informacionit; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje audio-vizuale; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me aparatura mjekësore; Shërbime të dyqaneve me pakicë në internet në 

lidhje me veshjet; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me kupa dhe gota; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me karrige invalidësh; Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me 

shitjet e veshjeve dhe aksesorëve për veshje; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisje të arktikujve për shkrim; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me veglat e 

përgatitjes së ushqimit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me veglat për bukuri për 

njerëz; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me veglat higjenike për njerëz; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me aksesorët e automobilëve; Shërbime të shitjes me shumicë 

në lidhje me mallrat sportivë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me bonbone; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me lulet; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje 

me pajisjet ftohëse; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me bizhuteritë; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me përgatitjet e grazhdit për kafshë; Shërbime të shitjes me 

shumicë në lidhje me artikuj tualeti; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje 

mësimore; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me materialet e artit; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me veshje për këmbë; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me përgatitjet e pastrimit; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me mobilje; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me përgatitjet aromatizuese; Shërbime të shitjes 

me shumicë në lidhje me lëndët djegëse; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 

çadrat; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me artikujt e pastrimit; Shërbime të shitjes 

me shumicë në lidhje me lubrifikantët; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 

bagazhet; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me çantat; Shërbime të shitjes me 

shumicë në lidhje me veshjet për kokë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 

veshjet; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me artikuj për qepje; Shërbime të shitjes 

me shumicë në lidhje me takëmet e tavolinës; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 

artikujt metalikë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me materialet e shtypur; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me enët e gatimit; Shërbime të shitjes me shumicë 

në lidhje me fijet; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me lodrat; Shërbime të shitjes 
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me shumicë në lidhje me pajisjet sportive; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje  

me artikujt sportivë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me veshjet e murit; Shërbime 

të shitjes me shumicë në lidhje me takëme thika-pirunj; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me mallrat e pjekur; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me thikat e kuzhinës; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me lojrat; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me kafen; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me foragjere për kafshë; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me ndriçimin; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me ngrohësat; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me softuerë kompjuterik; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me harduerë kompjuterik; Shërbime të shitjes me 

shumicë në lidhje me produkte letre një përdorimshme; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me dekorimet festive; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me aparaturat 

mjekësore; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me instrumentat mjekësorë; Shërbime 

të shitjes me shumicë në lidhje me instrumentat veterinarë; Shërbime të shitjes me shumicë 

në lidhje me pajisjet për kopshtari; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me produktet e 

kopshtarisë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pasjisjet e artikujve për shkrim; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me shtrojcat për kafshë; Shërbime të shitjes me 

shumicë në lidhje me vegla higjenike për njerëz; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje 

me pajisje navigimi; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me vegla bukurie për njerëz; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me përgatitjet veterinare; Shërbime të shitjes me 

shumicë në lidhje me pajisjet për gatim ushqimi; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje 

me veglat për përgatitje ushqimi; Shërbime të shitjes me pakicë ose me shumicë për 

përgatitje farmaceutike, veterinare dhe higjenike dhe pajisje mjekësore; Shërbime të shitjes 

me shumicë për përgatitje farmaceutike, veterinare dhe higjenike dhe pajisje mjekësore. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2022/402 

(220) 16/03/2022 

(731) BIOS LINE SPA Viale Finlandia, 4 

35020 PONTE S. NICOLO’ (PD), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  BUONERBE 

 

 
     

 

(511) 5  Shtojca ushqimore; Laksativ; Barna për trajtimin e çrregullimeve të zorrëve; 

Klizma preparate; Preparate të probiotikëve medicinal; Kapsllëk (Barna për lehtësimin e —

); Subtsanca dietale të përshtatura për përdorim medicinal.  

 
 


