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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 



Buletini Zyrtar Nr. 87  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

6 

 

Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 



Buletini Zyrtar Nr. 87  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

8 

 

Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2019/1387 

(220) 29/10/2019 

(300) 2019-451  13/06/2019  US 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  AIRPODS PRO 

 

 
     

 

(511) 9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefiona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; 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; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen 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); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe permbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze 

të mënçura, televizionë, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura;syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 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; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 

dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 
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konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, 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, 

telefonave mobil, 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; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; lexues të kartelave të kredit të 

koduara dhe kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe pikave të transaksionit; 

kartela krediti të koduara dhe lexues të kartelave; pagesat elektronike dhe pikat e 

terminaleve të transakcioneve; 

bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, 

mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e 

përmendura më lartë; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, 

telefona mobile, pajisje mobile elektronike dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, 

ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, 

këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike dixhitale mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të 

mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për 

vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; telekomanda; komandë zëri elektronike 

dhe aparate për njohjen për kontrollimin dhe operimin e pajisjeve elektronike të 

konsumatorëve dhe sistemeve të banimit.” 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1431 

(220) 08/11/2019 

(300) 88/672,677  29/10/2019  US 

(731) ASP Global Manufacturing GmbH  

Im Majorenacker, 10 Schaffhausen, 8207, 

CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  “Kimikate që përdoren për sterlizim dhe testim për sterilizim; indikatorë biologjikë 

për monitorimin e procesit të sterilizimit përpos për qëllime mjekësore apo veterinare; 

reagjensë për testimin e sterilitetit të pajisjeve mjekësore; reagjensë për testimin e sterilitetit 

të farmaceutikëve dhe solucioneve që injektohen”  

5  “Dezinfektues; dezinfektues për qëllime sanitare; përgatitje për sterilizim”  

9  “Aparate elektronike për testimin e sterilitetit të pajisjeve mjekësore; aparate elektronike 

për testimin e sterilitetit të farmaceutikëve dhe solucioneve të injektueshme; sterilizues 
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avulli për përdorim në laboratore”  

10  “Tabakë të sterilizimit për instrumente mjekësore; njësi sterilizimi për qëllime 

mjekësore”  

11   “Sterilizues, jo për qëllime mjekësore; pajisje, aparate dhe furnizime tjera sterilizuese”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1432 

(220) 08/11/2019 

(731) ASP Global Manufacturing GmbH  

Im Majorenacker, 10 Schaffhausen, 8207, 

CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1   “Kimikate që përdoren për sterlizim dhe testim për sterilizim; indikatorë 

biologjikë për monitorimin e procesit të sterilizimit përpos për qëllime mjekësore apo 

veterinare; reagjensë për testimin e sterilitetit të pajisjeve mjekësore; reagjensë për testimin 

e sterilitetit të farmaceutikëve dhe solucioneve që injektohen”  

5  “Dezinfektues; dezinfektues për qëllime sanitare; përgatitje për sterilizim”  

9  ''Aparate elektronike për testimin e sterilitetit të pajisjeve mjekësore; aparate elektronike 

për testimin e sterilitetit të farmaceutikëve dhe solucioneve të injektueshme; sterilizues 

avulli për përdorim në laboratore”  

10   “Tabakë të sterilizimit për instrumente mjekësore; njësi sterilizimi për qëllime 

mjekësore”  

11  “Sterilizues, jo për qëllime mjekësore; pajisje, aparate dhe furnizime tjera sterilizuese”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1631 

(220) 13/12/2019 

(731) Mama Mantia Sh.p.k. 

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Prishtinë , 

KS 

(591)  E Bardhë, e zezë dhe e verdhë 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, 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, 
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qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim- Produktet e mishit të pulës, 

Sallam, Virshlle, Pulë, Gjoks Pule, Kaçikë e tjera  

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1632 

(220) 13/12/2019 

(731) Mama Mantia Sh.p.k. Bulevardi 

Dëshmorët e Kombit, Prishtinë , KS 

(591) E Bardhë, e verdhë dhe e kuqe 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)  Mama Mantia 

 

 
     

 

(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- Produktet e mishit të pulës, 

Sallam, Virshlle, Pulë, Gjoks Pule, Kaçikë e tjera  

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1633 

(220) 13/12/2019 

(731) McRobin D.O.O, ul. Zdunje, br. 

Industriska zona, Padiste, MK 

(591) E verdhë, E kuqe, E zezë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Çips, ushqime të skuqura (snack) të prodhuara në formë të fishekëve                       

(peletave), me presion ose procese të tjera 

 30  Kokoshka, produkte të ëmbëla, pjata drithëri, produkte drithërash të                         

ëmbla 
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(210) KS/M/ 2019/1634 

(220) 16/12/2019 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  Hola España 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1635 

(220) 16/12/2019 

(300) 302019107922.1  18/06/2019  DE 

(731) AUDI AG 85045 Ingolstadt, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  A3 

 

 
     

 

(511) 6  Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve  

14  Kyç për çelësa, unaza  për çelësa  

27  Dyshekë (shtrojë) per makina  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1636 

(220) 16/12/2019 

(300) 30201907924.8/14  18/06/2019  DE 

(731) AUDI AG 85045 Ingolstadt, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  A4 

 

 
     

 

(511) 6   Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve  

14  Kyç për çelësa, unaza  për çelësa  

27  Dyshekë (shtrojë) per makina  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1637 

(220) 16/12/2019 

(300) 302019107925.6  18/06/2019  DE 

(731) AUDI AG 85045 Ingolstadt, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  A5 

 

 
     

 

(511) 6  Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve  

14  Kyç për çelësa, unaza  për çelësa  

27  Dyshekë (shtrojë) per makina  
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(210) KS/M/ 2019/1638 

(220) 16/12/2019 

(300) 302019107926.4  18/06/2019  DE 

(731) AUDI AG 85045 Ingolstadt, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  A6 

 

 
     

 

(511) 6  Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve  

14  Kyç për çelësa, unaza  për çelësa  

27  Dyshekë (shtrojë) per makina  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1639 

(220) 16/12/2019 

(300) 302019107927.2  18/06/2019  DE 

(731) AUDI AG 85045 Ingolstadt, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  A7 

 

 
     

 

(511) 6  Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve 

14  Kyç për çelësa, unaza  për çelësa  

27  Dyshekë (shtrojë) per makina 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1640 

(220) 16/12/2019 

(300) 302019107928  18/06/2019  DE 

(731) AUDI AG 85045 Ingolstadt, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  A8 

 

 
     

 

(511) 6  Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve  

14  Kyç për çelësa, unaza  për çelësa 

 27  Dyshekë (shtrojë) per makina  
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(210) KS/M/ 2019/1711 

(220) 27/12/2019 

(731) Albina Masurica Fetahu 

Adem Gllavica nr 10 Prishtinë, KS 

(526) .com 

(591) Të gjitha 

 
 

(540)  Shetit.com 

 

 
     

 

(511) 12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; cështjet financiare; cështjet monetare; ceshtjet e patundshmërisë  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/61 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E gjelbër, e zezë, e bardhë 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 
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bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/62 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kuqe, e verdhë 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/63 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, e zezë, e bardhë 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/64 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, e kuqe, e bardhë 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 
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makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/65 

(220) 13/01/2020 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, e kuqe, e zezë, e bardhë 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  
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(210) KS/M/ 2020/66 

(220) 13/01/2020 

(731) ABC DETERJAN SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, 

Smart Plaza, No:31/1/8, Beykoz, İstanbul, 

TR 

(591) E kuqe, e kaltër, e bardhë 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhues dhe pastrues, detergjentë të ndryshëm nga ato që përdoren në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës pëlhurash 

për përdorim lavanterie, heqës njollash, detergjente për makinë larëse enësh; parfume; 

lëndë kozmetike (pos kozmetikës mjeksore); aroma; deodorante për përdorim personal dhe 

për kafshë; sapunë (pos kozmetikës mjeksore); preparate për kujdes dentar, dentifric, 

shkëlqyes protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime 

mjekësore; preparate abrazive; leckë zumparaje; letër zmerile; gur shtufe; pasta abrasive; 

preparate lustruese për lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kreme për lëkur, vinil, 

metal dhe dru, dell për lustrim  

5  Preparate farmacautike dhe veterinare për qëllime mjeksore; preparate kimike për qëlime 

mjeksore dhe veterinare, reagjens kimik për qëllime farmaceutike dhe veterinare, substanca 

radioaktive për qëllime mjeksore dhe veterinare, kozmetikë medikamentoze; shtesa dietike 

për qëllime farmeceutike dhe veterinare; shtesa dietike për konsum njerzor; shtesa dietike 

për kafshë; shtesa ushqyese; preparate mjeksore për qëllim të dobsimit; ushqim për bebe; 

bimë dhe pije bimësh të përshtatura për qëllime mjeksore; preparate dhe artikuj dentar, 

material për mbuzshje dhëmbësh, material dentar për marje gjurmësh, adeziv dentar dhe 

material për riparim të dhëmbëve; preparate sanitare për përdorim mjeksor; vata higjienike; 

tampon higjienik; leukoplaste; materiale fashues; pelena, përfshi ato nga letra dhe tekstili; 

pelena bebesh nga letra; pelena bebesh nga tekstili; peceta bebesh nga letra, pelena për të 

ritur nga letra, pelena për të ritur nga tekstili, pelena për kafshë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicidë, herbicidë; rodenticide; deodorantë, të ndryshëm nga ato për qënje 

njerzore ose kafshë; preparate për deodorim të ajrit; dezinfektues; antiseptik; detergjentë 

për qëllime mjeksore; sapun mjeksor, sapun dezinfektues, losion anti bakteriologjik për 

duar  
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(511) 9  Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për qëllime  shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime 

mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-treguesit, aparat 

laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente laboratorike, 

dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, transmetim ose 

riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate televizive, video 

regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, kompjuterë, 

kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të zgjuara, 

byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; Shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; Numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë 

së konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje 

për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet 

për shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-

mbajteset e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; Aparatet dhe instrumentet për 

kryerjen, transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat 

elektrike, kutitë e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, 

çakmakët e ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat 

elektrike, kutite elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit 

e baterive, këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, 

akumulatorët elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; Alarmet dhe 

alarmet e vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; Aparatet dhe instrumentet e 
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sinjalizimit, shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; Aparatet e 

shuarjes së zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronoma  

14  Stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gjilpërë 

kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; Ora, orë dhe instrumente kronometrike; 

kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; Trofe prej metali të çmuar; Tespihe.  

35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë 

e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të 

personelit; Organizim ankandesh; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një 

shumëllojshmëri të mallrave te meposhtme: Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për 

qëllime  shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, 

termometra, jo për qëllime mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate 

testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-

treguesit, aparat laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente 

laboratorike, dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate 

televizive, video regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, 

kompjuterë, kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të 

zgjuara, byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së 

konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për 

shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset 

e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 



Buletini Zyrtar Nr. 87  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

23 

 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronome, stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; ora, orë dhe 

instrumente kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; trofe prej metali të 

çmuar; tespihe duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, që 

mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.  

37  Shërbime ndërtimi, marrje me qira të makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshme dhe të jashtme), per zona publike dhe ambiente 

industriale; sherbime per dezinfektim, per shfarosjen e paraziteve, përveç fushes se 

bujqësisë, marrjen me qira të makinave dhe pajisjeve të pastrimit. Stacionet e shërbimit të 

automjeteve për automjetet tokësore, mirëmbajtjen, riparimin dhe karburantet e 

automjeteve tokësore. Stacionet e shërbimit të automjeteve për automjete detare, 

mirëmbajtja, riparimi dhe karburanti i automjeteve detare. Riparimi dhe mirëmbajtja e 

automjeteve ajrore. Tapiceri per mobilje, riparimi dhe restaurimi i mobiljeve. Instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi i instalimeve të ngrohjes, ftohjes dhe sanitare. Pastrimi, kujdesi 

dhe riparimi i veshjeve. Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve 

industriale, makinave dhe pajisjeve të zyrave, aparateve të komunikimit, pajisjeve elektrike 

dhe elektronike. Riparimi dhe mirëmbajtja e ashensorëve. Riparimi i orës dhe i orëve te 

dores. Shërbimet minerare dhe nxjerrja e minierave. Riparimi i këpucëve, çanta dhe rripave 

te tyre.  
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(511) 9  Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për qëllime  shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime 

mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-treguesit, aparat 
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laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente laboratorike, 

dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike;Aparatet për regjistrim, transmetim ose 

riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate televizive, video 

regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, kompjuterë, 

kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të zgjuara, 

byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë);mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve;Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën;magnete 

dekorative;metronoma celularë, aparate telefonikë, printerë kompjuterësh, skanues [pajisje 

për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese;transportuesit e të dhënave magnetike dhe 

optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara në to, botimet elektronike 

të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe optike të koduara;filma, 

seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në media magnetike, optike dhe 

elektronike;antena, antena satelitore, amplifikatorë për antena, pjesë të mallrave të 

lartpërmendura;Shpërndarës të biletave, makina automatike të sherbimeve bankare 

(ATM);përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të makinerive dhe 

aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat [qarqet e 

integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet elektronike, 

mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e hapjes dhe 

mbylljes, sensorë optikë;Numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së konsumit, 

ndërprerëset automatike me kohë te programuar;aparate e pajisje si veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për shpëtimin e 

jetës;Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset e lenteve të 

kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre;Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike;Alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike;Aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor;Aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikese dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikese;Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën;magnete 

dekorative; metronoma  

14   Stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gjilpërë 

kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; Ora, orë dhe instrumente kronometrike; 

kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; Trofe prej metali të çmuar; Tespihe.  

35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 
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konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë 

e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të 

personelit; Organizim ankandesh; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një 

shumëllojshmëri të mallrave te meposhtme: Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për 

qëllime  shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, 

termometra, jo për qëllime mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate 

testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-

treguesit, aparat laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente 

laboratorike, dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate 

televizive, video regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, 

kompjuterë, kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të 

zgjuara, byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së 

konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për 

shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset 

e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronome, stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; ora, orë dhe 

instrumente kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; trofe prej metali të 

çmuar; tespihe duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, që 

mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.  
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(511) 9  Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për qëllime  shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime 

mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-treguesit, aparat 

laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente laboratorike, 

dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike;Aparatet për regjistrim, transmetim ose 

riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate televizive, video 

regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, kompjuterë, 

kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të zgjuara, 

byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë);mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese;transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara;filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në media 

magnetike, optike dhe elektronike;antena, antena satelitore, amplifikatorë për antena, pjesë 

të mallrave të lartpërmendura;Shpërndarës të biletave, makina automatike të sherbimeve 

bankare (ATM);përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të makinerive dhe 

aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat [qarqet e 

integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet elektronike, 

mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e hapjes dhe 

mbylljes, sensorë optikë;Numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së konsumit, 

ndërprerëset automatike me kohë te programuar;aparate e pajisje si veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për shpëtimin e 

jetës;Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset e lenteve të 

kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre;Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 
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këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike;Alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike;Aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor;Aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve;Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën;magnete 

dekorative;metronoma  

14  Stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gjilpërë 

kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; Ora, orë dhe instrumente kronometrike; 

kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; Trofe prej metali të çmuar; Tespihe.  

35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë 

e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të 

personelit; Organizim ankandesh; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një 

shumëllojshmëri të mallrave te meposhtme: Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për 

qëllime  shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, 

termometra, jo për qëllime mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate 

testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-

treguesit, aparat laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente 

laboratorike, dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate 

televizive, video regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, 

kompjuterë, kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të 

zgjuara, byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së 

konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për 

shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset 
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e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronome, stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; ora, orë dhe 

instrumente kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; trofe prej metali të 

çmuar; tespihe duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, që 

mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.  
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(511) 9  Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për qëllime  shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime 

mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-treguesit, aparat 

laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente laboratorike, 

dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, transmetim ose 

riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate televizive, video 

regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, kompjuterë, 

kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të zgjuara, 

byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 
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media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; Shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; Numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë 

së konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje 

për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet 

për shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-

mbajteset e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; Aparatet dhe instrumentet për 

kryerjen, transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat 

elektrike, kutitë e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, 

çakmakët e ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat 

elektrike, kutite elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit 

e baterive, këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, 

akumulatorët elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; Alarmet dhe 

alarmet e vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; Aparatet dhe instrumentet e 

sinjalizimit, shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; Aparatet e 

shuarjes së zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronoma  

14  Stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gjilpërë 

kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; Ora, orë dhe instrumente kronometrike; 

kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; Trofe prej metali të çmuar; Tespihe.  

35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë 

e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të 

personelit; Organizim ankandesh; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një 

shumëllojshmëri të mallrave te meposhtme: Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për 

qëllime  shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, 

termometra, jo për qëllime mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate 

testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-

treguesit, aparat laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente 

laboratorike, dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate 

televizive, video regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, 

kompjuterë, kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të 

zgjuara, byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 
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periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së 

konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për 

shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset 

e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronome, stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; ora, orë dhe 

instrumente kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; trofe prej metali të 

çmuar; tespihe duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, që 

mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/74 

(220) 16/01/2020 

(300) 018148243  06/11/2019  BE 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(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) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/75 

(220) 16/01/2020 

(731) SHKENDA DUBOVA SH.P.K. 

Gjilan/Rr,,Mehmet Akif Ersoy nr 87, KS 

(591) E zezë, e gjelbërt 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Arsimi,Sigurimi i Kualifikuar,argetimi,aktivitete sportive dhe kulturore  

44  Sherbime mjeksore,sherbime veterinare,kujdes higjenik dhe bukurie per njerzit dhe 

kafshet,sherbime bujqesore,kopshtarie dhe pyjore 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/76 

(220) 16/01/2020 

(731) ARKEMA FRANCE 420 rue 

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR 

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

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

Prishtinë, KS 
 

(540)  NORAMOX 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri; surfaktante kimike (Surfaktante janë 

substanca të cilat zvogëlojnë shtypjen siperfaqesore të ujit  në raport me ajrin ose në raport 

me sipërfaqen kufitare me substanca tjera)  surfaktante kimike të cilat përdoren në 
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formulimin e detergjenteve dhe formulimin për pastrim për konsumatorë dhe/ose 

profesionist  

3  Substanca për përdorim në lavanteri; preparate për zbardhim, pastrim dhe eliminim të 

njollave; mjete ndihmëse (agjuvante) për industri të tekstilit dhe lëkurës; produkte 

ndihmëse për parfumeri dhe sapuna; detergjente të cilat përdoren për pastrim në amvisni 

dhe pastrim industrial  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/77 

(220) 16/01/2020 

(731) ARKEMA FRANCE 

420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 

Colombes, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DINORAM 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri, përkatësisht agjense kimike ngjitese 

për përdorim edhe në industri të asfaltimit  

3  Detergjente të cilat përdoren për pastrim në amvisni dhe në pastrim industrial  

19  Agjense ngjitëse kimike për përdorim në asfaltim dhe në industrinë e asfaltimit; 

surfaktante kimike (Surfaktante janë substanca të cilat zvogëlojnë shtypjen siperfaqesore të 

ujit në raport me ajrin ose në raport me sipërfaqen kufitare me substanca tjera) të cilat 

përdoren në formulimin e detergjenteve  dhe në formulimet për pastrim, për konsumatorë 

dhe/ose profesionist  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/78 

(220) 16/01/2020 

(731) ARKEMA FRANCE 

420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 

Colombes, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CECAJEL 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rrëshira artificiale dhe sintetike; kemikalje për pastrim dhe 

eliminim të gurëve nga instalimet sanitare dhe pajisjeve industriale; plastikë e pa përpunuar 

(në formë pluhuri, lëngu ose paste)  

3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate për gërryerje (abrazive); sapuna; detergjente për 

pastrim dhe eliminim të gurëve nga instalimet sanitare dhe pajisjeve industriale; tharëtira të 

cilat përdoren në prodhimin e detergjenteve dhe preparateve për eliminimin e gurëve për 

përdorim në industri  
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(210) KS/M/ 2020/79 

(220) 16/01/2020 

(731) ARKEMA FRANCE 

420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 

Colombes, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SURFALINE 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte kimike të destinuara për 

prodhimin e rrëshirës e cila përdoret posaçërisht në industrinë për prodhimin e ngjyrave 

(bojërave), ngjitësve, të materialeve të përbëra (kompozite), shkumës; agjenseve 

sipërfaqesore aktive (surfaktanteve) për përdorim në sintezen kimike dhe në formulacione 

të ndryshme; agjense sipërfaqësore aktive për përdorim në formulacione të detergjenteve 

dhe formulacione të mjeteve për pastrim, për konsumatorë dhe/ose profesionist  

3  Detergjente të cilat përdoren për pastrim në amvisni dhe pastrim industrial 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/80 

(220) 16/01/2020 

(731) ARKEMA FRANCE 

420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 

Colombes, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ENSOLINE 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri; surfaktante kimike (Surfaktante janë 

substanca të cilat zvogëlojnë shtypjen siperfaqesore të ujit  në raport me ajrin ose në raport 

me sipërfaqen kufitare me substanca tjera) të cilat përdoren në formulimin e detergjenteve 

dhe formulimin e mjeteve për  pastrim për konsumatorë dhe /ose profesionist  

3  Substanca për përdorim në lavanteri; preparate për zbardhim, pastrim dhe eliminim të 

njollave; mjete ndihëmese (agjuvante) për industrinë e tekstilit dhe të lëkurës; produkte 

ndihmëse për parfumeri dhe sapuna; detergjente të cilat përdoren për pastrimin në amvisni 

dhe pastrim industrial 
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(210) KS/M/ 2020/81 

(220) 16/01/2020 

(731) ARKEMA FRANCE 

420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 

Colombes, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SENSIO 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri; agjense aktive sipërfaqësore  për 

përdorim në formulimin e detergjenteve dhe formulacioneve të mjeteve për pastrim për 

konsumatorë dhe/ose profesionist; agjense aktive sipërfaqësore për përdorim në sintezen 

kimike dhe në formulacione të ndryshme; mjete ndihëmese (agjuvante) për industrinë e 

tekstilit dhe të lëkures; kemikalje për përgaditjën e parfumeve dhe sapunave  

3  Substana për larje pastrim, zbardhim, pastrim dhe eliminim të njollave; detergjente të 

cilat përdoren për pastrim në amvisni dhe në pastrimin industrial  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/82 

(220) 17/01/2020 

(731) BON TON SH.P.K. 

Remzi Ademi 63, Prizren, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  BON TON 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje të poshtme dhe të larta, xhaketa, xhaketë sportive, xhaketa për çfarëdo 

situate kohore, xhemperë, pallto, pallto shiu, dorëzë, pantollona, pantallona të shkurtra, 

farmerka, kepuca, rroba, maica, bluza, bluza me mangë te gjata, këmisha, këmisha me jakë, 

nënkëmisha, pulovër, kostume, komplete, fanellë, fanella sportive, jelekë, pantallona të 

gjera, pallto, mantel trupi, pizhame, veshje për fjetje, uniformë për ushtrime, fustane, funde, 

veshje të brendshme, çorape, triko, jelek, rripa, kapela, kravata, shalla  

35  Shërbimet e shitjës më pakicë në dyqane, dhe në shitjën e rrobave dhe këpucëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/83 

(220) 17/01/2020 

(731) N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  ORGANON 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e 

informacionit mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën  
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10  Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente  

42  Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore  

44  Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/84 

(220) 17/01/2020 

(731) N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  VREE 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e 

informacionit mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën  

10  Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente  

42  Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore  

44  Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/85 

(220) 17/01/2020 

(731) N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  ALTRISTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike “qe blihen pa 

recetë te mjekut” (parafarmaci)  

10  Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente  

44  Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies  
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(210) KS/M/ 2020/86 

(220) 17/01/2020 

(731) SARAJ EXTRA SH.P.K 

Veteranët e UCK-së nr. 65, Secishtë, Hani i 

Elezit, KS 

(591) E bardhë, e kuqe dhe ngjyrë ari 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/87 

(220) 17/01/2020 

(731) SARAJ EXTRA SH.P.K 

Veteranët e UCKS-së nr. 65, Secishtë, Hani 

i Elezit, KS 

 
 

(540)  SARAJ 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku,shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemë dhe perimet 

e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, recelet, kompostot; vezë, qumësht  

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, caji, kakao, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri per 

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/ 2020/89 

(220) 17/01/2020 

(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C) 

Qatar Airways Tower, Airport Road P.O. 

Box 22550, Doha, QA 

(591) Ngjyrë hiri 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit  

28  Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)  

41  Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/90 

(220) 17/01/2020 

(731) TOSKANI S.L. Passatge Ciutadans  

4 Barcelona 08005, ES 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Vajra esencialë; Kozmetike; Locion për flokët; Preparate kozmetike për 

mirëmbajtjen e lëkurës; Locione për qëllime kozmetike; Pastrues lëkure; Locione për 

lëkurën; Tonerët e lëkurës; Kremrat për pastrimin dhe zbardhjen e lëkurës; Maska 

kozmetike për fytyrën; Exfoliatorët e fytyrës; Preparate masazhi pa medikamente; 

Pergatitjet e make up-it; Liner per syte; Përgatitjet për bllokimin e diellit [kozmetikë]; 

Preparate për rrezitje (kozmetikë); Kozmetikë për flokët; Deodorantë personalë; Sapun; 

Xhel për banjë pa medikamente; Kripërat e banjës pa medikamente; Kozmetikë për 

përdorim kundër erës së trupit; Krem për fytyrën për përdorim kozmetik; Locione 

kozmetike për fytyrën; Shampon per trupin; Losion per duar; Losion per kembe ; Gell per 

floke ; Buzekuq; Buzekuq; Pastrues çeliku inox; Kozmetikë që përmbanë acidin hialuronik.  

5  Preparate farmaceutike; Substancat dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; Aminoacide për qëllime mjekësore dhe preparate 

vitaminash; Shtesa dietetike që përbëhen nga aminoacidet; Ekstrakte bimore; Vitamina; 
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Minerale; Acide për qëllime farmaceutike; Pilula antioksiduese; Krem për qëllime 

farmaceutike dhe mjekësore; Preparate kimike për qëllime farmaceutike dhe mjekësore; 

Preparate biologjike për qëllime mjekësore dhe farmaceutike; Preparate enzimë për qëllime 

mjekësore; Tonikët restaurues (ilaçet); Tonikët (ilaçet);  Suva ngjitëse; Mbushës i 

injektueshëm i lëkurës; Injektues farmaceutikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/91 

(220) 17/01/2020 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SPAZIO CONAD 

 

 
     

 

(511) 1   “Preparate fertilizimi; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për 

bimë; Preparate për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e 

bimëve në mënyrë artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve [të ndryshme nga 

fungicide, substancave për zhdukjen e barërave të këqinj, herbicide, insekticide, 

paraziticide), Alkohol, Bikarbonat natriumi.”  

3  “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme; 

Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për 

fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial); 

Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 

përdorim njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 

sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 

të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Shami letre përthithëse (shami letre 

për fytyrë).”  

4  “Qirinjë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; Qirinjë 

dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit hidraulik; 

Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë yndyre lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante.”  

5  “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; 

Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; Aromatizues 

ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; 
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Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura për qëllime 

medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); Qafore 

antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo kafshëve; 

Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues për 

përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; pastrues 

goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për beba; 

Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura antikbakteriale; 

Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ Solucion për 

lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë.”  

6  “Letër alumini"  

8  “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve.”  

9  “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për 

bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; 

Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; 

Syze, korniza për size, suze dielli, lense kontakti.”  

10  “Doreza nga qimet e kalit për qëllime masazhi, prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj 

jo-medicinale për foshnja si biberonë, biberon [thithkë], unazë dhëmbi; shiringa jo-klinike, 

shtroja krevati jo-klinik për mospërmbajtje, termometër jo-medicinal për për përdorim 

medicinal.”  

11  “Aparate ndriçimi; poç llambe.”  

16  “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng 

aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, 

Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse 

letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; 

Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për 

paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese 

mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine 

për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel.”  

20  “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”  

21  “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; Mbështetëse 

për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza për përdorim 

shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; Doreza për 
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banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza për pastrimin e veturave; Pajisje dhe rroba 

për pastrimin e veturave; Lecka për pastrimin e veturës; Sfungjer; Sfungjerë të parfumosur; 

Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre për vënien e makiazhit; Lesh xhami për pastrim; Mbajtës 

për sfungjerë; Krehër; Leckë pastrimi; Vata gërryese për përdorim kuzhine; Luge ushqimi; 

Fshesë; Kovë; Furca; Varëse rrobash për tharje; Brusha dhëmbësh; Kunjë për varje të 

rrobave; Mbajtës sapuni; Bombolë me vrimë nxjerrëse për sapun; Pajisje toaleti; Pajisje 

shtëpiake; Avullues parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për pastrim (chamois); Kuti toaleti; 

Brusha për pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; Sfungjerë për përdorim shtëpiak; 

Brushë për flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Rroba për lyerje; Enë për kozmetikë; 

Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për lustrim; Lecka për dysheme; 

Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren pecetat; Rafte për peshiqrë; Mbajtës 

peshqiri; Veshje Shportë për pluhur; Leckë pastrimi; Sfungjer pastrimi; Pufkë pluhuri; 

Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për brushat e dhëmbëve; 

Brusha për pastrim; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë për aplikimin e makiazhit; 

Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot pourri;  Brushë për sy (maskarë); 

Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të përfshira; Pajisje spreji 

(nebulizer) për përdorim shtëpiak; Parfum dhome që shperndahet (kuti); Pëlhura për 

këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra nga plastika; Pjata 

tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që përdoren gjatë pjekjes; 

Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, vazo; Kapakë tenxhere; 

Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për zierje dhe tigan [jo-

elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set i tiganeve të gatimit; Set 

i tenxhereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje [pajisje kuzhine].”     

24  “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Çarçafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili, Peshqira 

banjo (peshqira), Mbulesë për krevat, Batanije krevati, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që 

vishen; Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; 

Mbështjellëse; Mbulesa dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e 

tavolinave; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë 

ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; 

Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga 

tekstili; Material pëlhure të endure.”  

25  “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 

farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 

sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, këmishë nate, veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), brekë, Jelek i shkurtër (që vishet 

përfundi), Shtrëngues, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Korset, Veshje për 

ngushtim, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; 

Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, 



Buletini Zyrtar Nr. 87  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

41 

 

Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje sportive.”  

28    “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla.”  

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.”  

31  “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”  

32  “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 
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molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve).”  

33  “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”  

35  “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe 

produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me 

produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të 

përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë 

dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për 

ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe 

pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 
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dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra.”  

39  “Transportimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e mallërave; Shpërndarjen e karburanteve; 

Dërgimin e karburanteve.”  

41  “Shërbimet e publikimit;; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e mësimdhënies; 

ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e mësimeve; 

shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime kulture 

dhe zbavitje; video dhe audio produkcione; intervistime për qëllime zbavitje; programe 

televizive dhe radio.”  

42    “Shërbime kompjuterike, në veçanti zhvillimi i programeve, programimi dhe zbatimi i 

softverit, zhvillimi i harduerit, pritja dhe programe kompjuterike si shërbim dhe marrja me 

qira e programeve, marrja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, konsulencë në 

fushën e kompjuterëve, konsulencës dhe shërbimeve të informacionit, sigurinë e 

kompjuterave, mbrojtjen dhe restaurimi, kopjimi i të dhënave dhe shërbimet e konvertimit, 

shërbimet e kodimit të të dhënave, analiza dhe diagnostifikimi i kompjuterit, kërkimi, 

zhvillimi dhe zbatimi i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i sistemeve kompjuterike; 

shërbime për menaxhimin e projektit kompjuterik; minierat e të dhënave; ujëra dixhitale; 

shërbime të programimit kompjuterik, shërbime të sigurisë së rrjetit kompjuterik, hyrje në 

kompjuter dhe transaksione të kompjuterizuara, shërbime këshilluese teknologjike në lidhje 

me programet kompjuterike; shërbime teknologjike në lidhje me kompjuterët; shërbime të 

rrjetit kompjuterik; azhurnimi i bankave të të dhënave të sistemeve kompjuterike; shërbime 

të migrimit të të dhënave; azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; shërbime shkencore dhe teknologjike; 

duke testuar; kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë; shërbimet e projektimit, marrja me qira, 

marrja me qira dhe marrja me qira e aparateve për shërbimet e lartpërmendura të përfshira 

në këtë klasë, konsulencë dhe informacione në lidhje me të, të përfshira në këtë klasë.  

43  “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 
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picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”  

44  “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz apo kafshë; Shërbimet bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; aranzhimin e luleve.”  
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(511) 1  01  “Preparate fertilizimi; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për 

bimë; Preparate për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e 

bimëve në mënyrë artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve [të ndryshme nga 

fungicide, substancave për zhdukjen e barërave të këqinj, herbicide, insekticide, 

paraziticide), Alkohol, Bikarbonat natriumi.”  

3  03  “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për 

dysheme; Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru 

për fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial); 

Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 

përdorim njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 

sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 

të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Shami letre përthithëse (shami letre 

për fytyrë).”  

4  “Qirinjë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; Qirinjë 

dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit hidraulik; 

Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë yndyre lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante.”  

5  “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; 

Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; Aromatizues 

ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; 

Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura për qëllime 

medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); Qafore 
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antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo kafshëve; 

Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues për 

përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; pastrues 

goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për beba; 

Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura antikbakteriale; 

Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ Solucion për 

lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë.”  

6  “Letër alumini.”  

8  “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve.”  

9  09  “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për 

bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; 

Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; 

Syze, korniza për size, suze dielli, lense kontakti.”  

10  “Doreza nga qimet e kalit për qëllime masazhi, prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj 

jo-medicinale për foshnja si biberonë, biberon [thithkë], unazë dhëmbi; shiringa jo-klinike, 

shtroja krevati jo-klinik për mospërmbajtje, termometër jo-medicinal për për përdorim 

medicinal.”  

11  “Aparate ndriçimi; poç llambe.”  

16  “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng 

aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, 

Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse 

letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; 

Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për 

paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese 

mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine 

për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel.”  

20  “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”  

21   “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; 

Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza 

për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; 

Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza për pastrimin e veturave; 

Pajisje dhe rroba për pastrimin e veturave; Lecka për pastrimin e veturës; Sfungjer; 
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Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre për vënien e makiazhit; Lesh 

xhami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë pastrimi; Vata gërryese për 

përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse rrobash për tharje; Brusha 

dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Mbajtës sapuni; Bombolë me vrimë nxjerrëse për 

sapun; Pajisje toaleti; Pajisje shtëpiake; Avullues parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për 

pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; 

Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Rroba për 

lyerje; Enë për kozmetikë; Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për 

lustrim; Lecka për dysheme; Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren pecetat; 

Rafte për peshiqrë; Mbajtës peshqiri; Veshje Shportë për pluhur; Leckë pastrimi; Sfungjer 

pastrimi; Pufkë pluhuri; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për 

brushat e dhëmbëve; Brusha për pastrim; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë për 

aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot pourri;  

Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të 

përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Parfum dhome që shperndahet 

(kuti); Pëlhura për këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra 

nga plastika; Pjata tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që 

përdoren gjatë pjekjes; Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, 

vazo; Kapakë tenxhere; Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për 

zierje dhe tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set i 

tiganeve të gatimit; Set i tenxhereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje 

[pajisje kuzhine].”     

24  “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Çarçafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili, Peshqira 

banjo (peshqira), Mbulesë për krevat, Batanije krevati, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që 

vishen; Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; 

Mbështjellëse; Mbulesa dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e 

tavolinave; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë 

ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; 

Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga 

tekstili; Material pëlhure të endure.”  

25  “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 

farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 

sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, këmishë nate, veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), brekë, Jelek i shkurtër (që vishet 

përfundi), Shtrëngues, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Korset, Veshje për 

ngushtim, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; 

Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, 

Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje sportive.”  
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28  “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla.”  

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.”  

31  “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”  

32  “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 
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perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve).”  

33  “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”  

35  “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe 

produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me 

produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të 

përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë 

dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për 

ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe 

pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 

dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 
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llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra.”  

39  “Transportimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e mallërave; Shpërndarjen e karburanteve; 

Dërgimin e karburanteve.”  

41   “Shërbimet e publikimit;; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e 

mësimdhënies; ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e 

mësimeve; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime 

kulture dhe zbavitje; video dhe audio produkcione; intervistime për qëllime zbavitje; 

programe televizive dhe radio.”  

42  42  “Shërbime kompjuterike, në veçanti zhvillimi i programeve, programimi dhe 

zbatimi i softverit, zhvillimi i harduerit, pritja dhe programe kompjuterike si shërbim dhe 

marrja me qira e programeve, marrja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, 

konsulencë në fushën e kompjuterëve, konsulencës dhe shërbimeve të informacionit, 

sigurinë e kompjuterave, mbrojtjen dhe restaurimi, kopjimi i të dhënave dhe shërbimet e 

konvertimit, shërbimet e kodimit të të dhënave, analiza dhe diagnostifikimi i kompjuterit, 

kërkimi, zhvillimi dhe zbatimi i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i sistemeve 

kompjuterike; shërbime për menaxhimin e projektit kompjuterik; minierat e të dhënave; 

ujëra dixhitale; shërbime të programimit kompjuterik, shërbime të sigurisë së rrjetit 

kompjuterik, hyrje në kompjuter dhe transaksione të kompjuterizuara, shërbime këshilluese 

teknologjike në lidhje me programet kompjuterike; shërbime teknologjike në lidhje me 

kompjuterët; shërbime të rrjetit kompjuterik; azhurnimi i bankave të të dhënave të 

sistemeve kompjuterike; shërbime të migrimit të të dhënave; azhurnimi i faqeve të internetit 

për të tjerët; monitorimi i sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; shërbime 

shkencore dhe teknologjike; duke testuar; kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë; shërbimet e 

projektimit, marrja me qira, marrja me qira dhe marrja me qira e aparateve për shërbimet e 

lartpërmendura të përfshira në këtë klasë, konsulencë dhe informacione në lidhje me të, të 

përfshira në këtë klasë.  

43  “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 
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picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”  

44    “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz apo kafshë; Shërbimet bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; aranzhimin e luleve.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/93 

(220) 17/01/2020 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, RS 

(591) E gjelbërt, e kuqe, portokalli, e 

verdhë, e zezë dhe e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ushqime të lehta me bazë nga mielli, misri, drithërat dhe orizi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/94 

(220) 17/01/2020 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, RS 

(591) E kaltërt, e kuqe, portokalli, e verdhë, 

rozë (pembe), krem (bezhë) e zezë dhe e 

bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ushqime të lehta me bazë nga mielli, misri, drithërat dhe orizi  
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(210) KS/M/ 2020/95 

(220) 20/01/2020 

(731) ALFAVIT  SH.P.K. 

Prishtinë, Theodor Muzaka, Lok.1, KS 

 
 

(540)  PHILIPS AVENT 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqimet dietetike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për bebet; shtesë dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; llaqe, material 

për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicides, herbicide  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisjet erapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; masazh aparat; aparate, pajisje 

dhe artikuj për foshnjat e infermierisë; aparatet, pajisjet dhe artikujt e aktivitetit seksual  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/96 

(220) 20/01/2020 

(731) Richter Gedeon Nyrt 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21., HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ESTERETTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/97 

(220) 20/01/2020 

(731) “GOLDRIGA” SH.P.K.  

Tregu me shumicë p.n. Zona Industriale, 

Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(591) E arit, e bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat e 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; deodorantet për përdorim 

personal; balsame për buzët  

21 Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat; materialet për 

krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; artikujt prej qeramike, 

qelqurinat, enët prej porcelani ose argjile që nuk janë përfshirë në klasat tjera; furçat e 

dhëmbëve elektrike dhe jo elektrike; shportat e përshtatshme për piknik; xhamat e 
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papërpunuar ose gjysmë të përpunuar (përveç xhamave që përdoren në ndërtimtari); 

prodhimet nga xhami, porcelani dhe balta që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; letrat e bixhozit; artikujt për gjimnastikë dhe sporte; 

dekorimet për pemën e krishtlindjeve; biçikleta lodër për fëmijë; makina lodër; automobila 

lodër  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/98 

(220) 20/01/2020 

(731) “GOLDRIGA” SH.P.K.  

Tregu me shumicë p.n. Zona Industriale, 

Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(591) E arit, e bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat e 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; deodorantet për përdorim 

personal; balsame për buzët  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat; materialet për 

krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; artikujt prej qeramike, 

qelqurinat, enët prej porcelani ose argjile që nuk janë përfshirë në klasat tjera; furçat e 

dhëmbëve elektrike dhe jo elektrike; shportat e përshtatshme për piknik; xhamat e 

papërpunuar ose gjysmë të përpunuar (përveç xhamave që përdoren në ndërtimtari); 

prodhimet nga xhami, porcelani dhe balta që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; letrat e bixhozit; artikujt për gjimnastikë dhe sporte; 

dekorimet për pemën e krishtlindjeve; biçikleta lodër për fëmijë; makina lodër; automobila 

lodër  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/99 

(220) 20/01/2020 

(731) “PEAR experience it” SH.P.K.  

rr. Nëna Terezë p.n. Fushë Kosovë, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E hirtë, e gjelbër, e bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi Rr.Isa Boletini 

nr.59, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit; brisqet e 

rrojës; makinat elektrike të rrojës dhe të prerjes së flokëve; komplet pajisjesh për manikyr 

dhe pedikyr; pajisje për manikyr dhe pedikyr  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, elektrike dhe elektronike, 

fotografike, kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 
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(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet 

dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, transformimit, akumulimit, rregullimit dhe 

kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, transmetimin 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; mjetet e komunikimit të regjistruara, harduerë dhe firmuere 

kompjuterike; softuerë kompjuterike; softuerë që shkarkohen nga interneti, botime që 

shkarkohen në mënyrë elektronike; kompakt disqe; muzikë digjitale; aparate të 

telekomunikacionit; pajisje për lojërat kompjuterike të përshtatura për përdorim me një 

ekran apo monitor të jashtëm; tapeti i mausit; pajisje të telefonisë celulare; lentet e 

kontaktit, syze dhe syze dielli; veshje, këpucë dhe kapele për mbrojtje kundër plagosjeve, 

aksidenteve, rrezatimeve ose kundër zjarrit; mobile të përshtatura për përdorim laboratorik; 

modele fotografish digjitale; veshje e ngrohur elektrikisht; celulat me lëndë të djegshme; 

bateritë; pjesë për makina, celula me lëndë të djegshme, bateri dhe motorë; makina 

kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë 

për fikjen e zjarrit; telefona (mobil), pjesët e tyre  

11  Aparatet për: ndriçim, nxehje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare; aparate për ajrin e kondicionuar; çajnik elektrik; soba elektrike 

dhe me gaz; njësi për ndriçimin dhe për ajrin e kondicionuar të mjeteve të transportit; pjesë 

për mjetet e transportit dhe motorët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/100 

(220) 20/01/2020 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  LENOCOR 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/101 

(220) 20/01/2020 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  LUMINEL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2020/102 

(220) 21/01/2020 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Zona Industriale, Aziz Abrashi pn, 

12000, Fushë Kosovë, KS 

(591) E bardhë, e kuqe,  e verdhë, e gjelbërt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/121 

(220) 21/01/2020 

(300) 018148239  06/11/2019  BE 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(591) Magenta (fuchsia- Pantone 683C) 

Rozë (pembe) korale (Pantone 178C) 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/122 

(220) 21/01/2020 

(300) 2019 01356  23/07/2019  AZ 

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BE INSPIRED 
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(511) 34  Duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues të 

duhanit (të cilat nuk janë për përdorim mjeksorë dhe qellime shërimi/barera); cigare të 

holla; puro; cigare; makina dore për përgaditjen e cigareve; tuba cigaresh; filtra për cigare; 

letër për cigare; cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; shkrepëse dhe produkte për 

duhan pirës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/123 

(220) 21/01/2020 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LETIROL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/124 

(220) 21/01/2020 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BANAPLAK 

 

 
     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/125 

(220) 21/01/2020 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VALNORM 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/127 

(220) 22/01/2020 

(731) Muza Rr. Anton Qetta Nr. 5,  

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

(540)   
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Prishtinë 
 

(511) 35  Agjencitë për publicitet; tregtia me pakicë dhe shumicë e qilimave, sixhadeve, 

veshjeve të mureve dhe dyshemeve, kryesisht në dyqane të specializuara; tregtia me pakicë 

e tekstileve në dyqane të specializuara; tregtia me pakicë dhe shumicë e mobileve, paisjeve 

të ndriçimit dhe artikujve tjerë shtëpiak, kryesisht në dyqane të specializuara; hulumtimi i 

tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet)   

41  Aktivitetet e fotografimit  

42  Aktivitete të arkitekturës; aktivitete të specializuara të dizajnimit; inxhinjering dhe 

këshillime teknike; punime montimi nga druri dhe materiale tjera; prodhimi i mobiljeve të 

llojeve të ndryshme; teknologjia informative dhe aktivitete sherbyese kompjuterike; 

publikimi i softverëve të tjerë; përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe 

aktivitete e lidhura me to; kërkime dhe zhvillime tjera eksperimentale në shkencat natyrore 

dhe inxhinieri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/128 

(220) 22/01/2020 

(731) Muza Rr. Anton Qetta Nr. 5,  

10000 Prishtinë, KS 

 (740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)  MUZA 

 

 
     

 

(511) 35  Agjencitë për publicitet; tregtia me pakicë dhe shumicë e qilimave, sixhadeve, 

veshjeve të mureve dhe dyshemeve, kryesisht në dyqane të specializuara; tregtia me pakicë 

e tekstileve në dyqane të specializuara; tregtia me pakicë dhe shumicë e mobileve, paisjeve 

të ndriçimit dhe artikujve tjerë shtëpiak, kryesisht në dyqane të specializuara; hulumtimi i 

tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet)  

41  Aktivitetet e fotografimit  

42  Aktivitete të arkitekturës; aktivitete të specializuara të dizajnimit; inxhinjering dhe 

këshillime teknike; punime montimi nga druri dhe materiale tjera; prodhimi i mobiljeve të 

llojeve të ndryshme; teknologjia informative dhe aktivitete sherbyese kompjuterike; 

publikimi i softverëve të tjerë; përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe 

aktivitete e lidhura me to; kërkime dhe zhvillime tjera eksperimentale në shkencat natyrore 

dhe inxhinieri  
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(210) KS/M/ 2020/129 

(220) 22/01/2020 

(731)  Vlora Nikçi Rr. UCK, H-1, Nr.49, 

Prishtine, Kosovo, KS 

(591) Ngjyra e zezë dhe ngjyra rozë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Libra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/130 

(220) 22/01/2020 

(731) PROEX SH.P.K 

Rr.Fehmi Lladrovci nr.32,Prishtine, KS 

(591) Zeze, Krem, Bardhe 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i perkohshem  

44  Sherbimet mjeksore; te veterinarise; kujdesi higjenik dhe i bukurise per njerzit dhe 

kafshet; sherbimet bujqesore, te kopshtarise dhe pylltarise  

45  Sherbime ligjore, sherbime te sigurise per mbrojtjen e prones dhe individve; sherbimet 

personale dhe sociale per plotsimin e nevojave te individve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/131 

(220) 22/01/2020 

(731) Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr32, KS 

(591) Kuqe, Krem, Verdhe 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut;ekstraktet e mishit, peme dhe perimet 
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e konservuara, te ngrira, te thara dhe te ziera;xhelatinat,recelet, kompostot;vezët, qumeshti 

dhe produktet e tij;vajrat dhe yndyrat per ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/132 

(220) 22/01/2020 

(731) Ahmet Maliqi Kastriot Nr. 3, 15000 

Obiliq, KS 

(591) E bardhë, e zezë dhe e hirtë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani; Kutite e duhanit; Duhani për dredhje ; Zëvendësuesit e duhanit; Filtrat e 

duhanit; Cigare duhani; Duhani dhe produktet e duhanit (përfshirë zëvendësuesit); 

Aromatizues për duhan; Cigare që përmbajnë zëvendësues duhani; Artikuj për përdorim ne 

duhanpirje; Aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për duhanin; Cigare; Cigare që 

përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare, cigareta, puro dhe 

artikuj të tjerë të gatshëm për përdorim në duhanpirje  

35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me duhanin; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me duhanin; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt për duhanpirje; 

Shërbime me shumicë në lidhje me artikujt për duhanpirje ; Promovim, reklamim e 

mostrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/133 

(220) 22/01/2020 

(731) Leonora Gashi Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria, KS 

(591) Zi, verdhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineri dhe mjete mekinerie, pjese motorike (perveq, mejte te transporitit 

tokesore) komponente  makineri lidhjeje dhe transmetimi (perveq mjeteve te transportit 

tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore, inkububatore per prodhim vezesh  

8  Vegla dore dhe instrumente (me dorë); takëm thikash/pirunjesh; armët anësore; makina 

rroje. etj  

9  Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse, 
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fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, 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; 

disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me 

funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të 

dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit  

11  Aparate per ndriqim , ngrohje  , prodhim avulli , gtaim, ftohje , tharje, ventilim, 

furnizim me uje dhe qellime sanitare  

15  instrumente muzikore   

16  Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne 

klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi, 

gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi 

dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive), materiale udhëzuese dhe mësimdhënie 

(perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa tjera,) 

modele stampuese, kallëpe stampimi  

18  Lekure dhe imitime të saj, mallrat e prodhuara nga keto materiale dhe që nuk perfshihen 

në klase te tjera, lekura kafshesh, gëzof, valixhe  dhe çanta udhëtimi , çadra shiu, çadra 

dielli, dhe bastunë, kamzhik, pajime kuajsh dhe shala  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/134 

(220) 23/01/2020 

(300) 88/568170  06/08/2019  US 

(731) Reign Beverage Company LLC 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  REIGN INFERNO 

 

 
     

 

(511) 32  ''Pije energjike, pije jo të gazuara, pije sportive“  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/137 

(220) 24/01/2020 

(731) AGIM ALIU rr. Mulla Idrizi Gjilan, 

KS 

(591) E kaltër #2B5399 

(740)  Avokat Ilir Rashiti 

rr. Bulevardi i Pavarësisë nr. 14 Gjilan 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; 
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ndërtime të transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe 

kabllo jo elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa 

the tuba nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; 

xeherore; gypa çeliku  

19  Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike) 

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Instalimi dhe Riparimi i paisjeve Elektrike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/138 

(220) 24/01/2020 

(731) ''GJINI-K'' SH.P.K 

Vëllezërit Peterqi, nr. 9, 30000, Pjeë, KS 

(591) E kaltër, e bardhë, e zezë, e kaltër e 

qelët(ngjyrë qielli) 

(740)  Arianit Nikci Rr. Bill Clinton 12/I 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës)   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/139 

(220) 24/01/2020 

(731) MRIKA SEVEN SUMMITS L.L.C 

Bukureshtës, nr.9, 30000 Pejë, KS 

(591) E kaltër, e bardhë, e zezë, e kaltër e 

qeltë ( ngjyrë qielli ) 

(740)  Arianit Nikci Bukureshës, nr.9, 

30000 Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; reklamat; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

37  Konstruksione ndertimi; riparime; shërbime instalimi, konstruksione ndërtimi; riparime; 

shërbime instalimi  

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi, transporti; 

paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  
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41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore, Arsimi; 

sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm, shërbime për 

sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/140 

(220) 24/01/2020 

(300) 234950-30-1  26/07/2019  PR 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Ave 07936 East Hanover New 

Jersey, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BELVITA 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina; embëlsira; miell dhe produkte nga drithërat; bukë; bukë e thekur; 

biskota; biskota shkopinjë; kreker; pllaka çokolate dhe grimësira në formë pllakash për 

zamër (uzhinë), përkatësisht pllaka nga drithërat, pllaka për mengjes, ëmbëlsira në formë 

pllakash, pllaka nga frutat e arrorëve, pllaka energjike, pllaka proteinash, pllaka më 

përmbajtje të ulët të  karbon hidrateve ; pllaka nga drithërat me jogurt; pllaka nga drithërat 

me qumësht; pllaka nga drithërat me fruta; jogurt pllakëza dhe pllaka dietike; pllaka nga 

drithërat me çokolatë; biskota; akullore ne bazë uji; akullore; produkte ëmbëlsirash nga 

sheqeri; produkte ëmbëlsirash të ngrira; akullore; dezerte; dezerte të ngrira; dezerte të 

ftohëta; kuleç të embël; biskota të bluara; produkte bukëpjekësish  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/142 

(220) 27/01/2020 

(731) RAŞEN TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Bağlar Mah. Koçman Cd. Gözde Sk. No:2 

Zemin Kat Güneşli Bağcılar İstanbul , TR 

(591) okër , e zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe lëkurë shtazore e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuar, imitim i 

lëkurës, lëkurë e ashpër, lëkurë e cila përdoret për mveshje; produkte nga lëkura, imitim i 

lëkurës ose materialeve tjera, të dizajnuara për shfrytëzim të lëndëve të përfshira në këtë 
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klasë; çanta, kuleta, kuti dhe sandek të punuar nga lëkura ose lëkura e ashpër;  ngjitëse 

(lidhëse) për çelsa, sandek (valigje), valigje (kofer); ombrella; çadra të diellit; ombrella për 

diell; shkop për hecje; kamgjik; pajisje saraçesh; shala të kuajve; yzengji; shirita lëkure 

(pajisje kuash)  

25  Veshje, duke përfshirë ndresa të poshtme dhe ndresa të jashtme, përpos ndresave 

mbrojtëse për destinime të veçanta; çorapë, ngrohëse (veshje), shalla, bandane- (lloj i 

shamiave), shamia, rripa (veshje); mbathje, këpucë, papuçe, sandale; mbështjellëse koke, 

kapela, kapela me strehë, beretka, kapela (mbulesa koke), kapela të vogla për kokë  

35  Publikime, marketing dhe marrëdhënia me publik;organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime bujqësore ose reklamuese;dizajnimi i materijaleve për 

publikim;sigurimi onlajn (në internet) i tregut për blerës dhe shitës të mallërave dhe 

shërbimeve;punët e zyrës;Shërbime serkretarie;sherbime të parapagimit në gazeta për 

tjerët;mbledhja e të dhënave statistikore;huazimi i makinave të zyreve;sistemimi i 

informacioneve në bazën kompjuterike të të dhënave;shërbimet e përgjigjjeve telefonike  

për konsumatorët të cilet mungojnë;administrimi afarist, administrata afariste dhe 

këshillimi afarist;kontabiliteti;shërbimet e këshillimit afarist;gjetja e personelit;sistemimi i 

personelit;shërbime të agjensionit të punësimit;shërbimet e agjensionit për eksport 

import;sistemimi i personelit të përkohëshem;shërbimet e shitjes përmes licitimit;sortimi i 

produkteve të ndryshme për llogari të përsonave të tretë, përkatesisht, produkteve kimike të 

cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, si dhe në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, 

plehrit të shtallave dhe dheut, rrëshira të pa përpunuara artificiale, materiale plastike të pa 

përpunuara, përzierje për shuarjen e zjarrit, substanca ngjitëse të cilat nuk janë për përdorim 

në mjekësi, amvisni dhe zyre, ngjyra, fernez, llaqe, mjete për mbrojtjen nga ndryshku dhe 

kalbjes së drurit, zbërthyes dhe lidhëse për ngjyra, pigmente, konzervanse për metal, ngjyrë 

për këpucë, ngjyrë për bojë shkrimi për shtypje, toner (përfshirë kertrigje të mbushura për 

tonere), ngjyra për ushqim, produkte dhe pije farmaceutike, rrëshira të pa përpunuara 

natyrale, metal në formë fletëzave dhe pluhuri për fotografim, dekorim, shtypje dhe art, 

preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjente, përpos për përdorim në procesin e 

prodhimit ose përperdorim mjekësorë, zbardhues per rroba, zbutës për rroba për përdorim 

në lavanteri, mjete për eliminimin e njollave, mjete për pastrimin e enëve në makinë, 

produkte parfumerie, preparate kozmetike jo mjekësore, aromatizues, deodorante për njerez 

ose kafshë, sapuna, preparate  për kujdesin e dhëmbëve: mjete për pastrimin e dhëmbëve 

[pasta, gjele, lëng] preparate për lustrimin e protezave, produkte për zbardhimin e 

dhëmbëve,  preparate për shpërlarjen e gojës, të cilat nuk janë mjekësore, lustrues, leckë 

gërryese, letra gërryese, eliminues të gurëve, pasta për shkëlqim, preparate për lustrim të 

lëkures, vinil (materje plastike), metali dhe druri, kremë dhe mjete për lustrim të lëkures, 

vinili, metali dhe druri, dyll për lustrim, preparate farmaceutike dhe veterinare për përdorim 

në mjekësi, preparateve kimike për përdorim mjekësorë dhe veterinar, reagjense kimike  

për përdorim në mjekësi dhe veterinari, preparate kozmetike mjekësore, shtesa  

ushqyese, shtojca për ushqim, preparate mjekësore për dobësim, ushqim për  

foshnje, bimë dhe pije bimore të adoptuara për përdorim në mjekësi, produkte   

dhe preparate stomatologjike: materiale për mbushjen e dhëmbit, materiale për    

marrjen e gjurmëve të dhëmbëve, ngjitëse për nevojat e dhëmbëve dhe materiale për 

riparimin e dhëmbëve, preparate sanitare për përdorim mjekesorë, shtresa higjienike, 

tampona higjienik, lekoplaste, materiale për lidhje, pelena nga letra dhe tekstili për foshnje, 

të rritur dhe kafshët shtëpiake, preparate për eliminimin e dëmtuesve, herbicide, fungicide, 
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preparate për eliminimin e  brejtësve, deodorante, të cilët nuk janë për njerëz dhe kafshë, 

preparate për pastrimin e ajrit, preparate për  deodorimin e ajrit, mjete dezinfektuese,  

antiseptike, deterxhente për përdorim mjekesorë, sapun mjekesorë, sapun  

dezinfektues, losion për dyer antibakterial, minerale të cilat nuk janë nga metalet  

fisnike, metale të zakonëshme dhe legurat e tyre,  dhe gjysëm produkte të  

punuara nga këto materiale, hekur për ndërtimtari, shtresa dhe yzengji nga   

metalet e zakonshme për ndërtimtari, metale të zakonshme në formë pllake, traj,  

shkop, profil, fletë metalike dhe shtresa, produkte nga metalet e zakonshme për   

filtrim dhe shoshitje, dyer, dritare, roletne, grila dhe kuti metalike  dhe pajisje    

shtojcë për të njëjtat kabllo jo elektrike dhe tela nga metali, hekurishte, mallra të   

imta matalike, vida nga metali, gozhda, shtrënguese nga metali, amë metalike per vida, 

pyka metalike, mbeshtjellese metalike, pyka metalike, zingjirë metalik, rrotë nga metali per 

mobile, pjesë nga metali per mobile, rrota metalike industriale, rezametalike per dyer, 

doereza metalike per dritare, nyje-çivijë nga metali, rezëngametali, reza dere metalike, 

çelsa metalike për reze të derës, shpatulloremetalike,ujit të ventiluar, ventilim, kapak 

mbyllës për hapje ventiluese, gypa, kapak për tymtarë, kapak mbyllës për shahta – zgavra 

të hapura, grila metalike për ventilim, ngrohje, kanalizim, telefonim, instalime  

nëntokësore për rrymë dhe klimatizim, panele ose tablla metalike (të cilat nuk  

janë të ndriqueshme ose mekanike), per sinjalizim, tregues rruge, per reklamim,  

tabela sinjalizuese metalike, shtyllave metalike për reklama, panele sinjalizuese  

metalike, shenjave metalike komunikacioni, të cilat nuk janë ndriquese ose  

mekanike, gypave metalik për lëngje dhe gazëra, gypa metalik të cilët  

shfrytëzohen si shufra shpuese dhe pjesë të tyre metalike, valvula metalike, idhëse nga 

metali për gypa, kthesa lidhëse  metalike për gypa, veshje për gypa nga metali, lidhëse-

vazhduese nga metali për gypa, sefa metalike, materijale metalike për  hekurudha, binarë 

nga metali, pengesa metalike për hekurudha, ndërrues drejtimi  të hekurudhave, birila   

metalike, porta metalike lundruese, karremat metalikë për ankorimin, spiranca,  

kallup metalik për rrjedhje, përpos pjesëve të makinave, vepra artistike të  

punuara prej metaleve të zakonshme ose lëgurave të tyre, trofe nga metalet e  

zakonshme, mbyllëse metalike, mbyllëse metalike për shishe, shatnoj metalik,  

shtylla metalike, skele, shkopa metalike, kulla metalike, paleta metalike  

dhe konop metalik  për ngritje peshe, ngarkesa dhe transporti, përzierse metalike,  

lidhëse, rripa, shirita dhe rripa krahu të cilët përdoren për ngritjen e peshave dhe  

bartjen e tyre, shtresa për bllokimin e rrotave të punuara së pari nga metalet, traj  

profili metalik për dekorimin e makinave, automjeteve, veglave të makinave dhe  

robotve industrial për përpunimin dhe dhënjen e formës së drurit, metalit, qelqit,  

plastikës dhe mineralit, 3D shtypës, makina ndërtimtarie dhe mekanizma robotik   

(makina) për përdorim në ndërtimtari: eskavatorë, mihës (makinë), eskavatorë,  

makina për ndërtimin e rrugëve dhe rrugëve asfaltuese, makina për shpim,  

makina për shpimin e shkambive, makina për pastrimin e udhëve, makina për  

ngritje, ngarkim dhe makina bartëse dhe mekanizma robotik (makina) për ngritje  

peshe, ngarkim dhe bartje: lifta, shkallë lëvizëse dhe ngjitese, makina dhe  

mekanizma robotik (makinë) për përdorim në bujqesi dhe kultivimin dhe rritjen  

e kafshëve, makina dhe mekanizma robotik (makina) për përpunimin e  

drithërave, frutave, dhe perimeve dhe ushqimit, makina për përgaditjen dhe  

përpunimin e pijeve, motor dhe makina, përpos atyre automjeteve tokësore, dhe  
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pjesë dhe pajisje për to: komandues hidraulik dhe pneumatik për motor dhe  

makina,frej përpos për automjete, shtresa frenash për makina, bosht me gunga,  

kutipër ndërrues shpejtësie, përpos për automjete tokësore, kuti për ndërrues  

shpejtësie, cilindra për motor, pistona motorri, turbina, të cilat nuk janë për   

automjete tokësore, filtra për motor dhe makina, filtra për vaj, ajër dhe lëndë  

djegëse për motor dhe automjete tokësore, sisteme shfryhjes-lirim ajri sistem për  

motor të automjeteve tokësore, lirues ajri për tubat e shpërndarjes për motorët,  

clindra  motori për automjete tokësore, kokë motori për automjete tokësore,  

pistona për motor të automjeteve tokësore, karburator për automjete tokësore,  

pajisje për konverzimin e lëndeve djegëse për motorët e automjeteve tokësore,  

injektorë  për motor për automjete tokësore, aparate për kursimin e lendëve   

djegëse për motor të automjeteve tokësore, pompa për motor të automjeteve  

tokësore, valvula për motor të automjeteve tokësore, lëvizes të motorit për  

automjete tokesore, bobinë për motor të automjeteve tokësore, kandela për motor  

të automjeteve tokësore, shtretër (pjesë makinash), shtretër roller ose sferik,  

makina  për montim dhe zbërthimin-ndarjen e gomës, alternator, gjenerator i  

rrymës, gjenerator elektrik, gjenerator rryme i cili punon  me energji solare,  

makina për ngjyrosje,  pistoletë automatike për spërkatjen e ngjyrës, elektrike,  

pistoleta dhe makina për sherbim  hidraulike dhe pneumatike, makina elektrike  

për vendosjen e shiritave ngjitëse, pistoletë elektrike me gaz të komprimuar ose  

makina për spërkatje të lëngjeve, shpuese elektrike dore, sharra elektrike dore,  

sharra shpuese elektrike, makina spirale, makina kompresioni, kompresor  

(makinë), instalacione për pastrimin e automjeteve, mekanizma robotik   

(makina) me funkcione të lartëpërmendura, aparate për saldim elektrik ose me  

gaz, aparate për saldimin elektrolik, aparate elektrike për bluarje, aparate për prerje 

elektrolike, elektroda për makina për saldim, robot industrial (makina) me funkcione të 

lartëpermendura, makina shtypëse, makina për paketim, makina për mbushje, mbyllje ose 

shtrëngim makina për tiketime, makina për  sortim, robot industrial (makina) me funkcione 

të lartëpermendura, makina elektrike për paketim për mbyllje dhe mbyllje me shtrëngim të 

plastikës, makina për përpunim tekstili, makina të qepjes për përpunimin e tekstilit, robot 

industrial (makina) me funkcione të lartëpërmendura, pompa përveç pjesëve të makinave 

ose motorëve, pompa për lirimin–mbushjen e lëndeve djegëse në qendrat shërbyese, pompa 

vetëadaptuese për lëndë djegëse, makina elektrike të kuzhines për prerje, bluarje, grimësim, 

përzierje dhe imësim të zarzavateve, makina larëse, makina për larjen e rrobave, makina për 

larjen e enëve, makina centrifugale për tharjen e rrobave (pa ngrohje), makina elektrike për 

pastrimin e dyshemeve, tepihave ose shtrojave të tokës, thithëse dhe pjesë për to, automate 

për shitje, aparate për galvunizim dhe makina për galvunizim, mbështjellje me metal, hapës 

dhe mbyllës elektrik të dyerve, rondelë për makina dhe motor, piruj, lugë,thika dhe prerëse 

elektrike, pajisje për prerjen e ushqimit, pajisje për qërim për përdorim kuzhine, duke 

përfshirë edhe ato prej metaleve fisnike, armëve të ftohta dhe prerese (armë), vegla dhe 

pajisje për kujdesin personal: vegla dhe aparate për rrojë, depilim, manikir dhe  pedikir, 

makina elektrike të dorës për drejtimin dhe mbështjelljen e flokut, gërshërë dore [jo 

elektrike], vegla dore për riparimin e makinave, aparate dhe automjete dhe për përdorim në 

ndërtimtari, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, përpos aparateve elektrike, hekër elektrik ose jo 

elektrik, hekurit me avull, vegla dore dhe përdorimi me dorë, aparate dhe pajisje për 

qëllime për matje duke përfshirë ato për shkencë, nautikë, topografi , meteorologjike, 
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industrike dhe laboratorike, termometra, të cilët nuk janë për përdorim në mjekësi, 

barometra, ampermetra, voltmetra, higrometra, pajisje për hulumtim të cilat nuk janë për 

perdorim në mjekësi, teleskop, periskop, kompas për drejtimin, indikatorit të shpejtësisë, 

aparate laboratorike, mikroskop, llupa, fotografi, dylbi, shtufa dhe shporeta për 

eksperimente laboratorike, pajisje për xhirime, transmetim dhe reprodukim të zërit dhe 

fotografisë, fotoaparate, kamera fotografike, aparate televizive, video rekorder, CD dhe 

DVD plejer dhe rekorder, MP3 plejera, kompjuter, kompjuter desktop, kompjuter tablet, 

pajisje bartëse teknologjike (orë të mençura, bylyzyk dore, pajisje të cilat mbahen në kokë) 

mikrofona, zmadhuese, dëgjuese, pajisje telekomunikative, pajisje për reprodukim të zërit 

dhe fotografisë, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, këllëf për telefona mobil, 

aparate telefonike, shtypës kompjuterik, skenera [pajisje për perpunimin e të dhënave], 

aparate fotokopjuese, bartësit magnetik dhe optik të të dhënave dhe softueri kompjuterik 

dhe programe të xhiruara në to, publikime elektronike të cilat mund të shkarkohen dhe 

xhirohen, kartela të koduara magnetike dhe optike, filma, TV seri dhe video klipe muzikore 

të xhiruara në mediume magnetike, optike  dhe elektronike, marrës (antena), marrës 

(antena) sateritore, përforcuesit për marrësit (antena), pjesë për mallërat e lartëpermendura, 

botuesit e kartelave, bankomate (ATM), komponente elektronike të cilat shfrytezohen në 

pjesët elektronike të makinave dhe pajisjeve, bujqësore, ndërprerësve elektronik, qarqeve 

integrale, çipeve [qark i integruar], diodave, tranzistorëve [elektronik], kokave magnetike 

për aparate elektronike, reza të derës elektronike, çeliza fotoelektrike, pajisje për komandim 

nga largësija për hapjen dhe mbylljen e dyerve, senzorë optik, numërues dhe indikator të 

sasisë për matjen e sasisë së shpenzuar, ndërprerësit automatik të kohës, rroba për mbrojtje 

nga fatkeqesitë, rrezatimit dhe zjarrit, jelek i sigurisë dhe pajisje dhe mjete për shpëtimin e 

jetëve, syzave, syzeve të diellit, thjerrëzave optike dhe kutive, kuti, pjesë dhe pajisje per te 

njejtat, aparate dhe instrumente për bartjen, transformimin, akumulimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike, nderpreresit elektrik, kuti shpërndarese [rryma], nderpreresit elektrik, 

ndërprerës të qarkut elektrik, siguresa, reduktues për ndriqim, kabllo për ndezje të baterive 

(akumulatoreve), pllaka të shtypura elektrike, rrezistuesit elektrik, krik elektrik, 

transformatorë [rryma], adaptuesit elektrik, mbushës të baterive, zile elektrike për dyer, 

kabllo elektrike dhe elektronike, bateri, akumulues (bateri) elektrik, panele solare për 

prodhimin e energjisë elektrike, alarme dhe alarme kundër thyrjeve-vjedhjeve, përpos për 

automjete, zile elektrike, aparate dhe instrumente për sinjalizim, shenjat të komunikacionit 

rrezatuese ose mekanike, aparate për shuarjen e zjarrit, pompa lëvizese, automjete për 

shuarjen e zjarrit, gypa zjarrfikësish dhe topa uji për gypa të zjarrëfikësve, radarë, sonarë, 

aparate dhe  instrumente për vizion naten, magneta dekoruese, metronome, aparate dhe 

instrumente kirurgjike, mjekesore, dentare dhe beterinere, mobile te cilat janë posaçërisht te 

punuara per nevoja mjekesore, gjymtyrë dhe proteza artificiale, artikuj ortopedik 

mjekesorë;korsete për përdorim mjekësorë, këpucë ortopedike, fasha elastike dhe lidhese 

per nyje, fustana dhe çarçafa sterile anatomik, kirurgjik, ndihmese seksuale per te rritur, 

prezervativ , shishe per foshnje (beba), bebiron per foshnje, mashtruese per foshnje, goma 

te forta per krurjen e dhembeve te foshnjet (bebat),  bylyzyk dore dhe unaza per perdorime 

mjekesore, bylyzyk dore kunder reumes, unaza kunder reumes, instalacione per ndriqim, 

drita per automjete per hapesira te brendeshme-jashtme, instalacione per ngrohje te cilet 

shfrytezojnë lendëdjegese te forta, lengeta ose gasi ose rrymen, kalldaja per ngrohje 

qendrore, kalldaja per instalime te ngrohjes, radijator [ngrohje], ndryshuesit e nxehtesisë, 

përpos atyre te cilat janë pjese te makinave, stufa, shporeta kuzhine, kolektor solar dhe 
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termik [ngrohje], gjeneratorë avulli, gasi dhe mjegulle, kalldaja avulli, te cilat nuk janë 

pjesë te makines, gjeneratorë acetileni, gjeneratorë oksigjeni, gjeneratorë azoti, instalacione 

per klimatizim dhe ventilim, instalacione freskuese dhe ngires, pajisje elektrike dhe pajisje 

me gas, instalacione dhe pajisje per zierje, tharje dhe vluarje: shporeta (stufa), enë kuzhine,  

ngrohes elektrik te ujit, skara, tharese elektrike te rrobave, (fen)- tharëse flokesh, aparate 

per tharjen e duarve, instalacione sanitare, krua, instalacione  per dush, toalete, kabina per 

dush dhe pastrim, vaska per banjo, dërrasa per guaska tualeti, lavaman, lavabo [ pjesë te 

instalacioneve sanitare], nenshtresa per kroje per ujë, aparate per zbutjen e ujit, aparate per 

pastrimin e ujit, instalacione per pastrimin e ujërave te zeza, ngrohes elektrik per krevata 

dhe batanije elektrike, te cilat nuk janë per perdorim mjekesorë, jastek elektrik/ngrohes, 

ngrohese elektrike ose jo–elektrike te shputave te kembeve, termofor, çorapë me ngrohje 

elektrike, filtra per akuariume dhe aparate per filtrim te ujit te akuariumit, pajisje industriale 

per perdorim per zierje, tharje dhe ftohje, pasterilizues dhe sterilizues, automjete tokesore 

motorike, motoçikleta,  mopede, makina dhe motor per automjete tokesore, kuplum per 

automjete tokesore, mekanizma bartes, jelek bartes dhe zingjirë per bartjen e automjeteve 

tokesore, dhembezorë per automjete tokesore, frena, disqe frenuese  dhe shtresa frenuese 

per automjete tokesore, shasi te automjeteve, ceradë per automjete, shtylla per spirale per 

pezullim te automjetit, amortizer per automjete, kuti i ndryshuesit te shpejtesive per 

automjete tokesore, timon per automjete,  fellne  per rrota te automjeteve, biçikleta dhe 

kornizat e tyre,  timon dhe mbrojtese balte per biçikleta, llamarinë te automjeteve, 

platforma per shkarkim ne kamiona, rimorkio per traktora, frigorifere per automjete 

tokesore,  ngjitese-lidhese per rimorkio per automjete, ulëse per automjete, mbeshtetese 

koke per ulese te automjeteve, ulese sigurie per femijë, per automjete, mbulesa per ulese 

per automjete, mbulesa per automjete (te formatizuara), rollne te adaptuara per automjete, 

sinjale per kthesa dhe tregues drejtimi per automjete, fshesa per parafingo dhe doreza per 

fshesave, per automjete, goma te brendeshme dhe te jashteme per rrota te automjeteve, 

pneumatike pa gomë te brendeshme, sete per fiksimin e gomave te cilet perbehen prej 

arrnave per goma dhe valvulave per goma per automjete, dritare per automjete, dritare 

sigurie per automjete, retroviz dhe retrovizor anesorë per automjete, zingjirë kunder 

rreshqitjes per automjete, bartesit te kofereve per automjete, bartese per biçikleta dhe skija 

per automjete, ulese per biçikleta dhe motoçikleta, pompa ajri per automjete, per fryerje e 

gomave, alarme kunder vjedhjeve, per automjete, sirena per automjete, jeleka sigurie per 

ulese te automjeteve, jastek ajri (pajisje sigurie per automjete), karroca per foshnje, karrocë 

invalidi, karroca per femijë, karroca me një rrotë, karroca per blerje, karroca me nje ose me 

shumë rrota, karroca per blerje te cilat terhiqen, karroca per blerje te cilat shtyhen, karroca 

dore, karroca ne binare: lokomotivë, treni, tramvaje, vagone, teleferiku, teleferik ulese, 

automjete me levizje ne ujë dhe pjese te tyre, perpos motorve dhe makinave te tyre, 

automjete me levizje ne ajër dhe pjese te tyre, perpos motoreve te tyre dhe makinave, armë 

zjarri, pistoleta ajëri (armë), armë te zjarrta me qark, kofere te adaptuara me rripa per bartje 

ne supe, armë të renda, hudhes minash dhe raketa, ndezje zjarri,  spreje per mbrojtje 

personale, stoli, emitim i stolive, ari, gurë te çmueshem dhe stoli nga ta, pulla per mangjete, 

gjilpera per kollare, statuje dhe figura nga metalet fisnike,orë, orë dhe instrumente 

kronometrike, kronometer dhe pjese te tyre, rripa ore, trofe nga metalet fisnike, numruese, 

instrumente muzikore dhe kellef per instrumente muzikore, leter dhe kartuç, leter dhe 

kartuç per perdorim per paketim dhe mbeshtjelleje, kuti kartuçi, peshqira letre, leter toaleti, 

facoleta letre, materiale plastike per nevojat te mbeshtjelljes dhe paketimi, shkronja shtypi, 
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klishe, materiale per lidhjen e librit, publikime te shtypura, gjera te shtypura, libra, revista, 

gazeta, liber llogarish-faturash, transportuese te shtypura, vauçer (letra me vlerë) te 

shtypura, kalendare, pllakata, fotografi [shtypura], foto, ngjitese [materiale te zyres], pulla 

postare, material i zyres, vegla per zyre, material instruktiv dhe mesimorë [perpos mobile 

dhe aparate], pajisje per shkrim dhe vizatim, material artistik, produkte te letres per nevoja 

te zyres, ngjites per perdorim ne zyre lapsa, lapsa kimik, goma per fshirje, shirita ngjites per 

nevoja te zyres, kuti kartuçi materiale artistike], leter shkrimi, leter per kopjim, rollne e 

letres per nevoja te arkes se regjistrimit, material per vizatim, shkumsa, lapsa per vizatim, 

ngjyra uji [arti], vegla te zyres, rul per ngjyrosje dyhe brusha per ngjyrosje, goma per 

fshirje, gutaperka, goma, azbest, liskun (mikanit) dhe produkte sintetike gjysem te 

perpunuara te punuar nga keto materilae ne formë pluhuri, shufre, panelli dhe folje, 

materiale per izolim, mbyllje dhe bllombim: ngjyra izoluese, pelhura izoluese, shirita dhe 

rripa izoluese, kapak izoluese per makina industriale, mjete per mbyllje te kontakteve te 

gypave, mbyllese,  O-unaza per mbyllje (perpos mbylljeve per motora, cilindra dhe shtesa 

per çeshme te ujit), gypa elastike nga goma dhe plastika, gypa nga plastika dhe goma, 

perfshirë edhe ato te cilat perdoren per automjete, lidheseve te gypave nga plastika dhe 

goma, gypa nga materiali tekstili, lidheje per gypa, te cilet nuk janë nga metali, pambuk i 

perpunuar ne form rrethi per gypa, te cilet nuk janë nga metali, gypat e lidhur per radiator te 

automjeteve, derrasa profili nga materialet sintetike per automjete per qellime dekorimi, 

lekurë gjysem e perpunuar ose e perpunuar dhe lekurë shtazore, imitim lekure, lekurë e 

fortë, lekurë e cila shfrytezohet per shtresa, produkte nga lekura, imitimi i lekures ose 

materialeve tjera, te dizajnuara per mbajtjen e gjerave, çanta, kuleta, kuti dhe sandek nga 

lekura ose lekura e fortë, kellef per çelsa, sandek [kofer], kofera, ombredha, ombredhë-

çader, çader dielli, shkopa per hecje, kamxhik, pajisje per kuaj, shala, yzengji metalike, 

shirita dhe shtrenguese (pojas) nga lekura (mallera kuajesh), rere, byk, gurë te thermuar, 

asfalt, bitumen, çimento, gips, malter, beton, blloqe mermeri per ndertim, shenja 

komunikacion i te cilat nuk janë nga metali,  jo rezatuese dhe mekanike, per rrugë, busta 

dhe statuja nga guri, betoni dhe mermeri, qelq ndertimtarie,  bazene montuese, te cilet nuk 

janë nga metali (konstrukcione), reres se akuariumit, mobileve nga çfaredo lloji materiali, 

dyshek, jastek, dyshek me ajer dhe jastek, te cilet nuik janë per qellime mjekësore, krevate 

me ujë, pasqyre, koshere, saça artificiale dhe pjesë te drurit per saça, karrika per foshnje te 

cilat levizin, rrethoja per foshnje, djepa, shetitese per foshnje, tabela publikimi, korniza per 

fotografi dhe foto, pllaka identifikuese, shenja identifikuese, tabela identifikuese, pllaka me 

emer nga druri ose materiali sintetik, kuti per paketim nga druri ose plastika, shtand per 

perdorim ne transport ose magazinim, bure, tupane per magazinim, rezervoare, kuti, 

kontejner per magazinim, kontenjere transportimi, komode, paleta per ngarkim dhe 

mbyllese per mallin e lartë permendur, nga druri ose plastika, mallera te imëta nga materiali 

i drurit ose plastikes, pajisje per mobile, nga druri ose materiali sintetik, mekanizma per 

hapje dhe mbyllje nga druri ose materialet sintetike, mallera dekori dhe dekoruese nga 

druri, tapa, kallami, kallami i sheqerit, druri i shelnjes, briri, koska, briri i elefantit, koska te 

peshkaqenit, guaska, çelibari, sedefi-parica, sepioliti, dyellit te bleteve, plastike ose figura 

plastike, dekorime per mur per  festa, skulptura, trofe, shporta, shporta peshkataresh, 

shtepiza, shtreter dhe shtepiza, dhe krevate per adhuruesit shtepiak, shkalla bartese dhe 

shkallë levizese nga druri ose materialet sintetike, perde nga bambusi, rollne per hapesira te 

brendeshme [per  enterijere],  rrollne per dritare te brendeshme nga leckat, -shiritat, shirita 

per perde, perde nga rruazat per dekorim, kukë per perde, unaza per perde,  shirita 
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dekorativ ose fionga per perde (te cilat zakonisht shfrytezohen per mbajtjen e perdeve te 

hapura  ne anesoret e dritareve), garnishlle, shtresa mbeshtetese per rrota, jo 

metalike,aparate dhe instrumente te dores jo elektrike per pastrim, brusha, perpos atyre te 

piktoreve, rruza çeliku per pastrim, shpuza per pastrim, lesh i çelikut per pastrim, lecka nga 

tekstili per pastrim, doreza per pastrimin e eneve, makina jo–elektrike per lustrim per 

perdorim shtepije, fshesa per tepih, lecka,brusha per dhembë, brusha elektrike per dhembë, 

penj dental, brusha te rrojes, brusha per flokë, kreher, pajisje jo elektrike per amvisni ose 

kuzhinë, [perpos pirujve, thikave, lugeve], komplete [enë], tengjere dhe tava, hapese per 

shishe, vazo per lule, kashta per pije,  enë jo elektrike kuzhine , dërrasa per hekurosje dhe 

mbeshtjellese per dërrasa per herkurosje, mbajtese per tharjen e rrobave, tela per tharjen e 

rrobave, kafaz per adhuruesit shtepiak, akuariume shtepie, vivarijum dhe terarijum i 

mbyllur per kafshë dhe rritje te bimeve,  stoli dhe produkte dekorative nga qelqi, porcelani, 

eneve te dheut ose argjila, perkatesisht statuja, figura, vazo dhe trofe, kurtha per minj, 

kurtha per insekte, pajisje elektrike per joshjen dhe asgjasimin e mizave dhe insekteve,  

kapes te mizave, goditese per miza, mangallë, sperkates aromash, sperkates arromash, 

pajisje elektrike ose jo elektrike per eliminimin e shminkes, pufne per vendosjen e pudres, 

kuti toaleti,  topa uji per sperkatesit e kopshtit, topa uji per kanaqe per ujitje, pajisje per 

ujitje, kanaqe kopshti per ujitje, qelq i pa perpunuar ose gjysem i perpunuar, perpos qelqit 

te ndertimtarisë, mozaik nga qelqi dhe pluhuri i qelqit per dekorim, perpos per ndertimtari, 

lesh i qelqit pepos per izolim ose perdorim tekstili, litarë, tel, konop dhe litarë, shtreter te 

varur, rrjeta peshkataresh, shatora, tenda, cerada strehesh, cerada, vela, mbulesa per 

automjete, te cilat nuk janë të montuara, thasë nga tekstili, per paketim, materiale per 

vendosje dhe mbushje, perpos gome dhe plastike, perfshire materialin nga leshi dhe 

pambuku, fije te tekstilit, fije te tjerrura te pa perpunuara, fije te qelqit per perdorim ne 

tekstil, fije dhe penj per perdorim tekstili, penj dhe fije per qepje, thurje dhe qendisje, penj, 

fije elestike dhe tjerr per perdorim tekstili, fije te endura dhe jo te endura tekstili, mallëra 

tekstili per perdsorim shtepiak, perde, mbulesa shtrati, çarçaf dhe mbeshtjellese jorgani 

(tekstil),  mbeshtjellese jastaku, batanije, jorgana, peshqira, flamuj, flamuj te vegjel, tiketa 

nga tekstili, batanije per mbeshtjellëjen e foshnjeve, thasë per fjetëje per kamping, 

rroba,perfshirë ndresa te poshteme dhe rroba te jashtme, perpos rroba mbrojtese te 

destinimit te veçantë, çorapa, shamia [rroba], shalla, shalla bandana, shalla, shamia, rripa 

[rroba] mbathje, këpucë, papuçe, sandalle, mbulesda koke, kapela, kapela me mbrojtese, 

bereta, kapela [mbulesa koke], kaela te vogla, dantella dhe qendisje, dantella, kurora 

dekoruese, shirita (galanteri), shirita dhe thurje, shirita ngjites per rroba, fjonga per rroba, 

shkronja dhe numera per nenvizimin e pelhures, ambleme te qendisura tektili, shënja per tu 

veshur (begj),te cilat nuk janë nga metalet fisnike, rripa te shpatullave per rroba, pulla per 

rroba, kapse per rroba, hapese (ilik), gjilperë me kokë per rroba, zingjirë per rroba, kapse 

per këpucë dhe rripa, kapse, shtregues, kapse per kepucë dhe rripa, gjilpera, perpos stolive, 

ngjitese per dekorimin e produkteve te tektilit, dantella, gjilpëra, gjilpëra per qepje, gjilpëra 

per makina te qepjes, gjilpera per qendisje dhe thurje , kuti per gjilpera, jastek per gjilpera, 

lule artificiale, fruta artificial, gjilpera per flokë, kapse per flokë, shirita per flokë, gjera 

dekoruese per flokë, te cilat nuk janë nga metalet fisnike, perika, flokë artistike, 

mbeshtjelles elektrik dhe jo elektrik per flokë, te cilet nuk janë vegla dore, tepiha, çilima, 

shtroja, shtroja per falje-lutje, linoleum, bari artificial, linoleum per mveshjen e dyshemeve, 

shtroja per gjimnastikë, tapeta,  shtresa  mveshese te murit te cilat nuk janë nga tekstili, 

lojëra dhe lodra, aparate dhe makina per lojëra te adoptuara  per perdorim me ekran te 
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jashtem  ose monitor, duke perfshirë ato me monedha metalike, lodra per kafshë, lodra per 

kopshte lodrash te jashteme, parqe dhe parqe per lojera, artikuj gjimnastikorë dhe sportiv, 

paisje per peshkim, karrem artificial per peshkim, karrem per gjyeti dhe peshkim, bredha 

artificial prej materialeve plastike, dekorime per bredhin e krishtlindjeve, borë artificiale 

per bredhin e krishtlindjeve, rraketake (lodra), lodra  risi per argetim, vallezuese (dhurata), 

kapela te letres per argetim,mish,peshk, shpeztari dhe mish dhe shtazë gjahu, produkte nga 

perpunumi i mishit, bishtaja te thara, supa, lengje mishi, ullinj te perpunuar, lyres buke 

(kremë) nga ullinjet, qumësht me prejardhje shtazore, qumesht me prejardhje bimore, 

produkte te qumështit, gjalpë,vaj per ushqim, fruta dhe perime te thara, konservuara, ngrira, 

ziera, tymosura ose njelmesuara, pasta domatesh, grimësira te pergaditura nga frutat e 

arrave dhe frutave te thara, lyres nga bademi dhe gjalpi i kikirikave, tahini (pasta nga farat e 

susamit), vezë dhe vezë pluhur, patatina prej patateve, kafe, kakao, kafe ose pije me bazë 

kakao-s, pije me bazë çokolate, brumëra (makarona), brumera te mbushur, peta, pjekurina 

dhe produkte bukëpjekësish me bazë te miellit, deserte me bazë mielli dhe çokolate, bukë, 

simita [gjevrek turk – brumë ne formë unaze i mbeshtjellur me susam], pogaçe [bukë turke 

ne formë rrethi], pite, senduiç, katmer [brumera turk], pite, kuleç te embel, bakllavë [desert 

turk  me bazë brumi i zhytur  ne sherbet], kadaif [desert turk ne bazë brumi], deserte me 

bazë brumi te zhutur me sherbet, puding, kreme angleze, kazandibija [puding turk], puding 

orizi, keshkyl [puding turk], mjaltë, propolis per perdorim tek njerezit, propolis per ushqim, 

ereza (melmesa) per zarzavate, vanillë (aroma), melmesa, salcë (melmesë), salcë nga 

domatet, tharem, pluhur per pjekurina, miell, grizë, qull per ushqim, sheqer, sheqer katrorë, 

sheqer pluhur, çajëra, çaj te ftohët, produkte pastiçerie, çokolata, keksa, krekera,  

patispanja, goma përtypese, akullore, vaj per ushqim, krip, gjella me bazë dritherash, kupa, 

tërshër të bluar, patatina nga mnisri, drithera per mengjes, grurë i perpunuar per konsum 

njerëzor, elb i bluar per perdorim njerezorë, tërshër të bluar per perdorim njerezorë, thekër 

të përpunuar për konsum njerëzor, oriz, melasë per konsum njerzor, produkte bujqësore dhe 

kopshtare, fara, produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të mbarësuara per qelje, bimë, bimë 

te thara per dekorim, bimë te njoma kopshti, bimë te thara kopshti per dekorim,ushqim per 

kafshë, embëltues i cili nuk per per konsum njerëzor, shtroja per adhuruesit shtepiak, 

mbulesa per maca, birra, preparate per pergaditjen e birres,ujë  mineral, ujë burimi, ujë 

bjeshke, ujë me sodë, lengje nga frutat dhe perimet, koncentrate dhe ekstrakte nga frutat 

dhe perimet per pergasditjen e lengjeve, pije jo alkoolike, pije energjike, pije sportive te 

pasura me proteina, pije alkoolike (perpos birres), verë, raki [tradicionale pije alkoolike 

turke], viski, liker, koktej alkooli, duhan, duhan per pertypje, cigare te holla, cigara, 

produkte duhanpiresish, perfshirë keto edhe ato nga metalet fisnike: çibuk, pipëz per cigare 

dhe cigare te holla, taketuke, kuti per duhan, aparate gjepi per mbeshtjellejen e duhanit-

cigareve, leter per cigare, çibuk per duhan, kuarc (lloj minerali i fortë), shkrepese per 

duhanpires, cigare elektronike dhe mbushje per te njejtat, çakmak, per te ju mundesuar 

konsumatoreve sa me lehtë ti shiqojnë dhe blejnë, sherbime te tilla mund te ju ofrohen ne 

shitoret e shitjes me pakicë,  rreth shitjes me shumicë,  permes rrugeve elektronike ose 

permes porosive me katalog 
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(210) KS/M/ 2020/143 

(220) 27/01/2020 

(731) Boyner Holding Anonim Sirketi 

Eski Buyukdere Cad. Park Plaza No. 14 Kat 

15 34398 Maslak Sarıyer ISTANBUL, TR 

(526)  

(591) E bardhë, e zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim i lëkurës, produkte të punuara nga këto materiale të cilat nuk 

janë përfshirë në klasë tjera; lëkurë shtazore, peliçe (lëkurë me lesh); valigje dhe çanta të 

udhëtimit; ombrella, çadra të diellit dhe shkop për hecje; kamgjik pajisje saraçesh dhe shala 

të kuajve  

25  Veshje, mbathëje, mbeshtjellese per kokë  

35  Publikime; administrimi i punëve; administrimi afarist; punët e zyrës. Kozmetikë, 

parfume, ambalazha nga tekstili dhe letra, kanavace, pëlhura për amvisni,   mbulesa tekstili, 

facoleta, lëkurë dhe imitim i lëkurës, lëkurë dhe lëkurë shtazore, valigje dhe çanta për treg, 

çanta për blerje (shoping), ombrella dhe çadra të diellit, shkop për hecje, kamgjik, veshje 

për shtazë, veshje, mbathje, mbeshtjellese koke; Lule artificiale, kapse për shtrëngues 

(pojas), shenja dekoruese (brosha), stoli, orë, syza, syza dielli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/145 

(220) 27/01/2020 

(731) CHEN HONG Room 305, #9 

Qiangwei, Nanpu Street Bridgehead, 

Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang, 

CN 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 21  Enë depozita per mbledhjen/mbajtjen e ujit; Takëm, përveç thikave, pirunëve dhe 

lugëve; Tiganë, Kazanë; Enë shkrirje te ngjitësve; Thikë-mbajtese për tryezë; Enët; 

Tenxhere për gatim; Zgara skuqje [enë gatimi]; zgara për grill [enë gatimi]; Grirëse 

kuzhine, jo elektrike; Mullinj për qëllime shtëpiake, qe vihen ne pune me dorë; Tava për 

pjekje te byrekut; autoklava (Tava me avull), jo elektrike, për gatim; Tenxhere me presion, 

jo elektrike; Rrahëse ushqimore, jo elektrike; Ibrike, jo elektrike; Friteza të thella, jo 

elektrikë; Vegla kuzhine për gatim; Tenxhere per nxemje, jo elektrike; Damixhane, ballona 

qelqi [kontejnerë ushqimesh]; Ene prej porcelani; Enë për pije; Bluarse kafeje, qe vihen ne 

pune me dorë; Servise kafeje (takëm); Xhesve Kafe, jo elektrike; Raftet e tharjes për 

lavanderi; furça dhembesh; Raftet, kuti mbajtje te kinkalerive e erëzave; Shishe vakumi  

35  Prezantimi i mallrave nëpërmjet medias se komunikimit, për qëllime të shitjes me 
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pakicë; Administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

Marketingu; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Reklamim e publicitet; Reklamim i mallrave ne 

vitrina te dyqanit; Shërbime të ndërmjetësimit tregtar; Shërbime të prokurimit për të tjerët 

[blerja e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera]; Shërbimet e agjencisë import-

eksport  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/146 

(220) 27/01/2020 

(731) DENTAURUM GmbH & Co.KG  

Turnstraße 31, 75228 Ispringen 

Federal, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  DENTAURUM 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte kimike per qellime dentare, poascerisht materialet per mbushje te 

dhembeve, materialet per marrjen e gjurmeve te dhembeve, dyllerat dhe materialet 

shkelqyese; produktet kimike per perdorim stomatologjik, posacerisht materialet ngjitese, 

lyeresit, llaqet, fiksuesit, rezinat, plasteret, preparatet per kalitje dhe lidhje; metalet baze 

dhe aliazhet per qellime stomatologjike; metalet e mprehta per stomatologji; metalet e 

cmueshme dhe aliazhet e metaleve te cmueshme per qellime stomatologjike; artikujt 

modelues per perdorim dentar  

9  Aparatet kimike, elektrike, sinjalizuese, matëse dhe kontrolluese për teknikën e 

dhëmbëve  

10  Aparatet dhe instrumentet për dentistët, dhëmbët artificialë 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/147 

(220) 27/01/2020 

(731) Granit Bajraktari 

Rr.Ndue Perlleshi. Mati 1/AlbVision H/B nr 

8/23, KS 

(591) E bardhë, e zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme ose te 
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veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahirët, gurët e çmueshëm; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës)  

18  Lëkurat, 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  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/148 

(220) 28/01/2020 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde 

Eskisehir, TR 

(591) E gjelbërt, e bardhë, e kuqe, e verdhë                                 

(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; çokolata; pjekurina; krekera (biskota te thara); uafëll; kuleç ëmbëlsirë; 

pite; deserte, përkatësisht, ëmbëlsira bukëpjekësish; buk, drithëra të presuara; miell 

tërshërë; drithëra për mëngjes; akullore; akull për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/150 

(220) 29/01/2020 

(731) JAFFA Sh.p.k Rr. Xhafer Deva, 

Mitrovicë , KS 

(591) E zezë,   E bardhë, E Portokallte 

E verdhe  

(740)  Fatos Zeqiri  

Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim  

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  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  
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(210) KS/M/ 2020/152 

(220) 29/01/2020 

(300) BX 1399913  30/07/2019  LU 

(731) LEOPARD S.A. 1 rue Peternelchen 

2370 Howald, LU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe pije çokollate; përgatitje kafeje ose kakaoje për prodhimin e 

pijeve alkoolike dhe/ose jo-alkoolike; aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për pije; pije 

me bazë kamomili; pije çokollate me qumësht; sheqer pluhur për pije izotonike; përgatitje 

pluhuri për pije çokollate; Pije të bëra me çaj që përmbajnë aromatizues frutash; Pijet e bëra 

me çaj që përmbajnë aroma frutash  

32  Birra; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; pije izotonike; lëngje perimesh 

[pije]; pije te lehta; pije sportive dhe energjetike; Pije që përmbajnë guarana; pije 

energjetike; pije sportive; sherbet [pije]; pije elektrolitesh në formën e pijeve izotonike; pije 

izotonike jo të gazuara; Pijet e gazuara joalkoolike me aromatizues; Pije të ngrira me bazë 

frutash; pije malt joalkoolike; pije sportive të pasura me proteina; pije jo-alkoolike me 

kalori të ulët; koncentrate për përgatitjen e pijeve joalkoolike; esenca për prodhimin e 

pijeve; Pluhurat e përdorur në përgatitjen e pijeve joalkoolike; pije sportive që përmbajnë 

elektrolite; koncentrate të përdorura në përgatitjen e pijeve sportive; pluhurat e përdorur në 

përgatitjen e pijeve sportive; Koncentratet e frutave dhe puret për të bërë pije; pije orizi 

dhe/ose soje, përveç zëvendësuesve të qumështit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/153 

(220) 29/01/2020 

(300) BX 1399912  30/07/2019  LU 

(731) LEOPARD S.A. 1 rue Peternelchen 

2370 Howald, LU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe pije çokollate; përgatitje kafeje ose kakaoje për prodhimin e 

pijeve alkoolike dhe/ose jo-alkoolike; aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për pije; pije 

me bazë kamomili; pije çokollate me qumësht; sheqer pluhur për pije izotonike; përgatitje 
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pluhuri për pije çokollate; Pije të bëra me çaj që përmbajnë aromatizues frutash; Pijet e bëra 

me çaj që përmbajnë aroma frutash  

32  Birra; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; pije izotonike; lëngje perimesh 

[pije]; pije te lehta; pije sportive dhe energjetike; Pije që përmbajnë guarana; pije 

energjetike; pije sportive; sherbet [pije]; pije elektrolitesh në formën e pijeve izotonike; pije 

izotonike jo të gazuara; Pijet e gazuara joalkoolike me aromatizues; Pije të ngrira me bazë 

frutash; pije malt joalkoolike; pije sportive të pasura me proteina; pije jo-alkoolike me 

kalori të ulët; koncentrate për përgatitjen e pijeve joalkoolike; esenca për prodhimin e 

pijeve; Pluhurat e përdorur në përgatitjen e pijeve joalkoolike; pije sportive që përmbajnë 

elektrolite; koncentrate të përdorura në përgatitjen e pijeve sportive; pluhurat e përdorur në 

përgatitjen e pijeve sportive; Koncentratet e frutave dhe puret për të bërë pije; pije orizi 

dhe/ose soje, përveç zëvendësuesve të qumështit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/155 

(220) 29/01/2020 

(731) AUGUST STORCK KG 

Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

(591) E gjelbër, e bardhë, ngjyrë kafe. 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira; çokollatë; produkte çokollate; pasta; akullore; përgatitje për bërjen e 

produkteve të përmendura; të përfshira në klasën 30  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/156 

(220) 30/01/2020 

(731) AstraZeneca AB SE-151 85  

Södertälje, SE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Substanca dhe preparate farmaceutike   
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(210) KS/M/ 2020/157 

(220) 30/01/2020 

(731) AstraZeneca AB SE-151 85  

Södertälje, SE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  LYNPARZA 

 

 
     

 

(511) 5  Substanca dhe preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/158 

(220) 30/01/2020 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Aromatizues për frymëmarrje për kafshë; Përgatitjet pastruese për kafshë; 

Deodorantë për kafshë; Përgatitjet dhe produktet për kujdesin e qimeve; Aromatizues për 

kundërmim për kafshë ; Produkte për kujdesin e lëkurës për kafshë; Kozmetikë për kafshë; 

Përgatitjet për kujdesin për kafshë; Shampo për kafshë [përgatitje për kujdesin pa- 

medikamente]; Spërkatës të kondicionuar për kafshë; Shampo për kafshë shtëpiake 

[përgatitje për kujdesin pa-medikamente]; Përgatitjet e kujdesit dentar për kafshë; 

Përgatitjet pastruse për kafazet e kafshëve; Pastrues për tabakun me materiale absorbuese 

formë kokrrizore për jashtqitje te maceve  

5  Ushqime i stimuluese për kafshë; Barna për qëllime veterinare; Shampon për insekticide  

të kafshëshëve; Barna për largimin e insekteve për përdorim te kafshët; Shtesa dietike për 

kafshë; Përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve helmuese; Shtesa dietike për qenie njerëzore 

dhe kafshë; Pastuesit e kafshëve [insekticideve]; Qafore për largimin e pleshtave prej 

kafshëve; Vitamina  për kafshë; Pastuesit e qenëve [insekticideve]; Deodorizuesit për 

tabaka të mbeturinve; Zhavorr për ndihmë të tretëjes së ushqimit për zogjë; Barna për 

largimin e insekteve për zogjë  

8  Paisje për higjen dhe bukurie me veprim dore për njerëz  dhe kafshë;Paisje për qethjen e 

kafshëve; clippers (vegela rroje) flokësh për kafshë [Instrument dore]; Mprehës elektrike 

për thonjë të kafshëve; clippers (vegel rroje)  për përdorim te kafshët [me operim - dore]; 

Clippers (vegela rroje) për qen  

18  Veshje për kafshët shtëpiake; Mbulesa dhe mbështjelljese për kafshë; Mbulesa për 

kafshë; Shalë, kamxhik dhe veshje për kafshë; Parzmore për kafshë; Qafore për kafshë; 

Litar sigurues për kontrollin e kafshëve; Transportues  për kafshë  [çanta]; Këpucë për qen; 

xhaketë për qen; Rrip mbajtës për qen; Qafore për qen; Veshje për qen; Lëkurë e paregjur 

përtypëse për qen; Brezë barku për qen; Qafore për mace; xhaketë për mace  

20  Shtëpi dhe shtretër për kafshë; Arka jo-metalike për transportin e kafshëve; 

Transportuesit e kafshëve në formën e kutive; Shporta për qen; Shtretër për qen; Kolibë për 
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qen; Koliba; Koliba portative; Bombol me vrimë nxjerrëse për qeset e mbeturinave të 

qenve,e fiksuar, jo metalike; Kapak per mace/qen jo metalik ose masoneri; Shporta për 

mace; Shtretër për mace; Shtylla për kruarje për mace; Kapak për mace prej matrialeve jo-

metalike; Shtëpiz e zogjëve; Shtretër për zogj; Bucelë(jo-metalike-) për identifikimin e 

zogjve  

21  Furçë leshi për kafshë; Kreher për kafshë; Lopatëza për hedhjen e jashtëqitjeve të 

kafshëve; Kurthë kafshësh; Doreza për trajtimin e kafshëve; Korit për pije; Aktivizues nga 

kafsha për ushqim të kafshëve; Aktivizues- nga kafsha për ushqim të kafshëve shtepiake; 

Ujësjellës uji me aktivizim nga kafshët; Furça dhëmbësh për kafshë; Lopatëza për ushqimit 

të qenve; Enë me materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të maceve; Tabak e 

plastike për përdorim si tabak me materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje te 

maceve; Filtra për përdorim në tabak për materiale absorbuese formë  kokrrizore për 

jashtqitje të maceve; Tabaka me materiale absorbuese formë kokrrizore per jashtqitje të 

zogjëve; Kontejnerë për ushqim zogjsh; Mbajtese për në kafaze të zogjëve; Enë me 

mbushje ushqimre për zogjë; Enë me mbushje ushqimore në natyrën e kontejnerëve; 

Stacionet e karremave, bosh, për ushqimin e rodenticidëve te brejtësve  

28  Lodra për kafshë; Lodra për qen; Kockat imituese në form lodre për qen; Lodra për 

mace; Lodra për kafshë shtepiake me permbajtje te aromave tërheqëse për macet; Lodra për 

zogj  

31  Ushqimet përtypse për kafshë; Produkte ushqimor dhe foragjere për kafshë; Produkte 

ushqimor për kafshë; Produkte ushqimor për kafshë me  përmbajtje të ekstrakteve botanike; 

Pije për kafshë shtëpiake; Përgatitjet e drithërave si ushqim për kafshë; Ashkla druri për 

përdorim si shtorj të kafshëve; Forcues i foragjereve të kafshëve; Treats( trajta)  ushqimore 

për kafshë; Letër për përdorim si shtroj te kafshët; Preparate për ushqimin e kafshëve; 

Biskota për kafshë; Shtratresa dhe materiale absorbuese në formë kokrrizore për jashtqitje 

të  kafshëve; Materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të   kafshëve; Materiale 

absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të maceve; Produkte ushqimore për macet; Pije 

për mace; Biskota për mace; Materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të 

maceve dhe materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të kafshëve të vogla; 

Pregaditjet ushqimore për macet; Biskota për qen; Produkte ushqimore për qen; Pije për 

qenët; Kocka përtypëse të tretshme për qen; Treats( trajta) ushqimore për qen[ushqimore]; 

Ushqime të konservuara për qen; Ushqime për  zogj; Materiale absorbuese formë 

kokrrizore për jashtqitje të zogjëve; Treats( trajta) ushqimore për zogj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/159 

(220) 31/01/2020 

(731) Exhevit Demiri Rr. "Hamdi Kurteshi", 

nr.57, Gjilan, Republika e Kosoves, KS 

(591) E gjelbër, e verdhë 

 
 

(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.  

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.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/160 

(220) 31/01/2020 

(731) Exhevit Demiri Rr. "Hamdi Kurteshi", 

nr. 57, Gjilan, Republika e Kosoves, KS 

(591) E gjerbër, e verdhë 
 

(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.  

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.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2020/181 

(220) 05/02/2020 

(731) GROUPE COURIR  

5 RUE CHARLES DE GAULLE  

94140 ALFORTVILLE, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  COURIR 

 

 
     

 

(511) 35  Sherbime të shitjës më pakicë të rrobave,mbështjellëse për kokë, kapela, 

dorashka, mbathje jo formale, shollë (lëkurë e trashë)  për mbathje, shtojca per taka- 

themra, çorapë dhe trikotazh i thurur, çorapë të shkurta, ndresa të poshtëme, produkte nga 

lëkura dhe nga emitimi i lëkures, produkte për pastrim dhe mbrojtje të mbathjeve, produkte 

për dyllezimin e mbathjeve, produkte për freskimin e ajërit; Sherbime të shitjës më pakicë 

online të rrobave, mbulesa koke, kapela, dorashka, mbathje jo formale, shollë për mbathje,  

shtojca për take- thembëra, çorapë dhe trikotazhë e thurur, çorapë të shkurta, ndresa të 

poshtëme, produkte nga lëkura dhe nga emitimi i lëkures, produkte për pastrim dhe 

mbrojtje të mbathjeve, produkte për dyllezimin e mbathjeve, produkte për freskimin e 

ajërit; Ofrimi i informatave afariste permes internetit  

 
 

(210) KS/M/ 2020/182 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) E gjelbërt e mbyllt, e gjelbërt e e qelë, 

e verdhë, e zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; 

ndertesa bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë 

nga metali; kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef, gypa metali për ujësjellës; 

valvulë matëse, përveq pjesëve për makina; çezmat nga metali për fuç  

8  Mjete dore dhe instrumente (dore); aksesorë për ushqim; armë e ftohtë; brisk rroje; mjete 

për kopsht, me të cilët punohet me dorë  
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(210) KS/M/ 2020/183 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) hiri, e kaltërt e mbyllt, e kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; 

asfalt, smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga 

metali; gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, 

jometalike; tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula 

jometalike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/184 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) E gjelbërt dhe e zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; 

ndertesa bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë 

nga metali; kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef  

19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalt, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/185 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED     

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) e kaltërt, e vedhë, e zezë 

(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) 19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; 

asfalt, smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga 

metali; gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, 

jometalike; tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula 

jometalike  

20  Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; bateri (qezme) 

jometalike për fuç  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/186 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) e kaltërt, e vedhë, e zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; 

asfalt, smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga 

metali; gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, 

jometalike; tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula 

jometalike  

20  Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; bateri (qezme) 

jometalike për fuç  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/187 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED 

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) e zezë, 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) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 



Buletini Zyrtar Nr. 87  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

81 

 

optike, për pesha, matje, sinjalizim, kontrollë (inspekcion), shpëtim dhe mësim; aparate dhe 

instrumente për përquarje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollimin e 

energjisë elektrike; aparate për inqizime, përcjellje dhe reprodukim të zërit ose fotografisë; 

mbajtës magnetik i të dhënave, disqe për inqizim; kompakt disqe, DVD dhe mbajtës të tjerë 

të të dhënave digjitale; mekanizma për aparate të cilat vehen në lëvizje me monedha 

metalike; regjister i arkave, llogaritëse, paisje për përpunimin e të dhënave, kompjuter; 

softuer kompjuterik; aparate për fikjen e zjarrit; tubacion elektrik  

19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalt, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike  

20  Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; bateri (qezme) 

jometalike për fuç  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/188 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED 

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591)  E zezë, 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) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për pesha, matje, sinjalizim, kontrollë (inspekcion), shpëtim dhe mësim; aparate dhe 

instrumente për përquarje, ndërprerje, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollimin e 

energjisë elektrike; aparate për inqizime, përcjellje dhe reprodukim të zërit ose fotografisë; 

mbajtës magnetik i të dhënave, disqe për inqizim; kompakt disqe, DVD dhe mbajtës të tjerë 

të të dhënave digjitale; mekanizma për aparate të cilat vehen në lëvizje me monedha 

metalike; regjister i arkave, llogaritëse, paisje për përpunimin e të dhënave, kompjuter; 

softuer kompjuterik; aparate për fikjen e zjarrit; tubacion elektrik  

19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalt, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike  

20  Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; bateri (qezme) 

jometalike për fuç  
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(210) KS/M/ 2020/189 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED 

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) E kaltert, e zezë, e vedhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; 

ndertesa bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë 

nga metali; kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef; tubacion uji nga metali; 

valvula të tubit të ujit nga metali, valvula prej metali, nuk janë pjesë të makinave; rubinet 

(çezme) nga metali për fuqi  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimi i avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimi me ujë edhe për qëllime sanitarije; bateri (çezme), rubineta me mikser për tubat e 

ujit; rondele uji; paisje për banjo; instalime per furnizim me ujë për banjo; paisje për banjo 

me ajr të ngroht  

20  Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; rubinet (qezme) 

jometalike për fuç  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/190 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED 

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) E kuqe, e kaltërt, e verdhë, e zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimi i avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimi me ujë edhe për qëllime sanitarije; bateri (çezme), rubineta me mikser për tubat e 

ujit; rondele uji; paisje për banjo; instalime per furnizim me ujë për banjo; paisje për banjo 

me ajr të ngroht  

19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalt, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike  

20  Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; rubinet (qezme) 
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jometalike për fuç  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/191 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED 

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) E verdhë, e zezë, portokalli 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; 

asfalf, smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga 

metali; gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, 

jometalike; tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula 

jometalike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/192 

(220) 05/02/2020 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED 

of No.146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(591) E verdhë, e zezë, 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) 6  Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; 

ndertesa bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë 

nga metali; kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef; tubacion uji nga metali; 

valvula të tubit të ujit nga metali, valvula prej metali, nuk janë pjesë të makinave; rubinet 

(çezme) nga metali për fuqi  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimi i avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimi me ujë edhe për qëllime sanitarije; bateri (çezme), rubineta me mikser për tubat e 

ujit; rondele uji; paisje për banjo; instalime per furnizim me ujë për banjo; paisje për banjo 

me ajr të ngroht  

19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalf, 
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smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/193 

(220) 05/02/2020 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer për procesimin e pagesave eletkronike;softuer vërtetimi për kontrollimin e 

qasjes në dhe komunikim me kompjuterët dhe rrjetet kompjuterike;Aplikacion 

softuer;aplikacion softuerik për pagesa;Pajisje për procesimin e të dhënave;Kartela 

identiteti, magnetike;ID kartela elektronike dhe magnetike për përdorim në lidhje me 

pagesat për shërbime;Kartela të koduara magnetike;Shifrues magnetik;Kartela të mençura 

[kartelat e qarqeve të integruara];USB flash disk;USB flash disk në formë-të kredit 

kartelës;Kartat çels të koduara;Xhitonet e sigurisë [pajisjet e kriptimit];Kartat e debitit dhe 

të kreditit;Kartat e debitit pa kontakte dhe kartat e kreditit  

35  Shërbime administrative në lidhje me regjistrimin e kredit kartelave;Promovimin e 

shitjeve të mallërave dhe shërbimeve për të tjerët duke shpërblyer pikat e shitjes të lidhura 

me përdorimin e kredit kartelave dhe debit kartelave;Administrimin e programeve të 

lojalitetit të konsumatorëve;Administrimi i skemave të besnikërisë dhe stimulimit të 

klientit;Administrimi i programeve të shpërblimeve të besnikërisë;Administrimi i skemave 

të besnikërisë dhe nxitjes;Shërbime promovimi;Promovimin e shitjes;Promovimi i biznesit  

36  Shërbime financiare, shërbimet e procesimit të transaksioneve të kredit kartelave dhe 

debit kartelave, pagesa përmes pajisjeve mobile. Pagesat përmes internetit;Procesimin 

elektronik të pagesave;Miratimin e pagesave elektronike përmes aplikacionit 

softuerik;Bërjen e transaksioneve të pagesave pa para;Shërbimet e pagesave pa 

kontak;Shërbimet e pagesave të tregtisë elektronike;Shërbimet e pagesave 

elektronike;Lëshimin e pagesave në formë të kartave dhuratë;Lëshimin e shenjave 

xhitoneve të vlerës në lidhje me skemat e lojalitetit të konsumatorëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/194 

(220) 05/02/2020 

(731) London Group, LLC 8 Pinetree  Lane, 

Old Westbury, New York-11568, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  NUVO 
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Republic of Kosovo 
 

(511) 33  Pije alkoolike përvec birrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/195 

(220) 05/02/2020 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59- 40127 

Bologna,, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  11 PARALLELI 

 

 
     

 

(511) 32  Birra;birra artizanale;birra me aromë;birra të pasura me minerale;birra dhe 

produkte birre;birre jo-alkoolike;lëngje me bazë-birre;lëngje me shije të birrës jo-

alkoolike;pije jo-alkoolike  

 
 

(210) KS/M/ 2020/197 

(220) 05/02/2020 

(300) 018108660  14/08/2019  EU 

(731) Sindra GmbH & Co. KG  

David-Hansemann-Str. 1-25 

D-52531 Übach-Palenberg, DE 

(591) gjelbërt, bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate, instrumentet dhe kabllo për energji elektrike; Trafostacione  

35  Menaxhimi i punëve tregtare; Administrimi tregtar; Funksionet e zyrës;   

shërbimet e reklamimit, marketingut dhe publicitare; Shërbime të shitjes me pakicë përmes 

katalogëve që kanë të bëjnë me produktet ushqimore; Shërbime për porositjen në internet 

(online); Sigurimi i shërbimeve për krahasimin e çmimeve në rrjet; Aranzhimi i 

transaksioneve të biznesit për të tjerët përmes dyqaneve në internet; Përpunimi 

administrativ i porosive kompjuterike; Shërbimet e administrimit të porosive dhe urdhrave 

përmes postës; Shërbim automatik i ri-porositjes për bizneset; Blerja e mallrave ose 

shërbimeve në emër të ndërmarrjeve të tjera; Shërbime blerjeje; Shërbime të 

kompjuterizuara të porositjes online; Përpunimi i e-porosive (porosive online); Ofertimit 
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(licitimit); Kuotimi i çmimeve të produkteve ose shërbimeve; Sigurimi i informacionit për 

konsumatorët në lidhje me produktet dhe shërbimet; Sigurimi i informacionit për produktet 

për klientët; Sigurimi i këshillave për produktet e konsumit; Negocimi i kontratave në 

lidhje me blerjen dhe shitjen e produkteve; Përpunimi administrativ i shitjeve; Përpunimi 

administrativ i porosive; Shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; 

Shërbimet e analizimit të biznesit, hulumtimi dhe informacionit të biznesit; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 

ushqimin; Organizimi i transaksioneve tregtare dhe hartimi i kontratave tregtare; 

Ndërmjetësimi i kontakteve tregtare dhe afariste; Sigurimi i informacionit për kontaktet 

tregtare dhe afariste; Ndërmjetësimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për të tjerët; 

Organizimi i blerjes dhe shitjes së kontratave në emër të klientëve; marrja e kontratave për 

të tjerët; Organizimi i blerjes së mallrave për të tjerët; Furnizimi për personat e tretë 

(shërbimet e blerjes së prodhimit dhe shërbimet  për ndërmarrjet tjera); Shërbime të jashtme 

për organizimin e furnizimit të produkteve për të tjerët; Administrimi tregtar; Ndihmë në 

administrimin e ndërmarrjeve industriale ose tregtare; Ndihmë në administrimin e 

organizatave industriale; Mbështetja e kompanive tregtare në administrimin e biznesit të 

tyre; Konsulencë afariste profesionale; Shërbime këshilluese për administrimin e biznesit; 

Shërbime këshillimi për administrimin e biznesit për ndërmarrjet tregtare; Konsulencë në 

lidhje me organizimin ose administrimin e një shoqërie tregtare; Shërbime këshilluese për 

përgatitjen dhe ekzekutimin e transaksioneve tregtare; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

biznesin; Sigurimi i informacionit në lidhje me shitjet tregtare  

36  Administrimi i veprimtarive afariste te sigurimeve; punë financiare; punët monetare; 

Menaxhimi i pasurive të paluajtshme; Shërbime të sigurimit; Shërbime të agjencive të 

pasurive të patundshme; Furnizimi i kartelave me parapagim dhe tokenave  ; Shërbime të 

sigurta depozitash; Shërbime financiare dhe monetare dhe bankare; Mbledhja e fondeve 

financiare dhe patronatet financiare; Shërbime të vlerësimit financiar; Menaxhimi financiar; 

Shërbimet e investimeve; Shërbime këshilluese lidhur me investimet; Këshillime financiare 

dhe shërbime konsultimi; Shërbime këshillimi financiare në lidhje me taksat; Shërbime të 

administrimit të pasurive të patundshme dhe pronave; Dhënja me qera në  

pronësi të përhershme; Pasuri të paluajtshme (dhënja me qera e pasurive të paluajtshme) 

[lizing]; Shërbime të këshillimit lidhur me pasuritë e patundshme; Menaxhimi i portofolit të 

pronësisë; Shërbime këshillimi të pasurive të paluajtshme të korporatave; Shërbime 

këshillimi të pasurive të paluajtshme të korporatave  

37  Ndërtimtari, ndërtesa, ndërtime dhe rrënime; Huazimi i veglave, makineri ndërtimore 

dhe pajisje për punët e ndërtimit, rrënimit, pastrimit dhe mirëmbajtjes; asgjesim, 

dezinfektim dhe eliminim i dëmtuesve; Riparim dhe mirëmbajtje të makinave dhe 

aparateve për përpunimin e ushqimit;  Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave; Huazimi i 

makinave dhe pajisjeve për pastrim dhe larje; Mirëmbajtja e makinerive; Mirembajtja e 

pajisjeve për përpunimin e të dhënave; Shërbimet e mirëmbajtjes së makinave; Shërbimet e 

vendosjes dhe mirëmbajtjes së kompjuterëve; Shërbimet e mirëmbajtjes së makinerive 

industriale; Mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve; Mirembajtja dhe riparimi i aparateve; 

Mirembajtja dhe riparimi i ndërtesave; Mirëmbajtja dhe riparimi i bartësve të peshave; 

Mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve elektronike dhe klimatizuese; Riparimi dhe 

mirëmbajtja e kompjuterve; Vendosja dhe mirëmbajtja e makinave; Riparimi dhe 

mirëmbajtja e pajisjeve dhe aparateve per ngrirje; Instalacione dhe kyçje, mirëmbjtje dhe 

riparim i  sistemeve për prodhimin e energjisë elektrike, rrjete të energjisë elektrike, 
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trafostacioneve, përpos automjeteve  

39  Transporti; Shërbime të huazimit lidhur me transportin dhe magazinimin; Ambalazhimi 

dhe magazinimi (ruajtja) e produkteve; Magazinimi; Rregullimi i produkteve të orientuara 

në blerës (komisionimi) në territorin e logjistikes së transportit  

40  Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Huazimi i makinave dhe aparateve për përpunimin e 

pijeve-lëngjeve; Huazimi i makinave dhe aparateve për përpunimin e ushqimit; 

Kondicionimi dhe pastrimi i ajrit dhe ujit; Përpunimi i ujërave të zeza; Administrimi me 

punë të stacioneve transformuese dhe transformatorëve  

41  Arsimimi dhe aftësimi;  Aftësimi profesional  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/198 

(220) 05/02/2020 

(300) 018108662  14/08/2019  EU 

(731) Solent GmbH & Co. KG  

David-Hansemann-Str. 1-25 

D-52531 Übach-Palenberg, DE 

(591)  kafe, bardhë 

(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 te konservuara; Fruta te thara; Fruta, ziera; xhelatinë, gjem, kompot, lyres 

frutash dhe perimesh; Qumësht;Produte te qumështit; Produte te qumështit  dhe 

zavendesues te tyre; Fruta te perpunuara, kerpudha dhe perime (duke perfshirë frutat arrore  

dhe bishtajore); Arra te pjekura; Arra per ushqim; Fruta arrash te konservuara; Arra te 

njelëmëta; Arra te çeruara;  Arra me melmesa; Arra te thara; Fruta arrash te ziera; Fruta 

arrash te perpunuara; Fruta arrash te grimësuara; Gjalpë nga arrat; Pllaka ushqimore me 

bazë te frutave te arrave; Përzirje te frutave dhe arrave; Arra In diane te pergaditura; 

Kikirika, te perpunuar; Kikirikia me lyrje-mbeshtjellje; Kikirika te pjekur; Arra te 

pergaditura; Bajame te pergaditura; Bajame te bluara; Fistek i pergaditur; Fara kungulli te 

pergaditura; Fara lule dielli, te perpunuara; Boronica te kuqe( brusnica) te pergaditura; 

Patatina nga bananet  

30  Drithëra; buk; brum per embelsira; Akullore dhe akullore nga qumështi;Sheqer; Mjaltë; 

Shurupe dhe melasë; maja [tharem buke]; Pluhur per pjekurina Akullore dhe akullore nga 

qumështi ; Produkte bukëpjekësish; Embelsira, torte, pite dhe biskota; Plaka nga dritherat 

dhe pllaka energjike; Embëlsira (bombone), çokolata dhe gomë pertypese-çamçakez; 

Produkte embelsirash me lyrje te embel Produkte embelsirash me lyrje çokolate; Produkte 

embelsirash  nga mielli; Deserte te gatëshme [produkte embelsirash]; Embelsira nga 

çokolata; Embelsira jo mjekesore ne formë xhelatine; Tartuf çokolatë [embelsirë]; çokolata; 

Bombone te forta; Deserte te gatëshme [brumera]; Krema nga vezet [embelsira te pjekura]; 

Puding desert  me bazë orizi;  Mbushje si deserte; Deserte moussevi [ produkte pastiçerie]; 
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Desert pudingu Instant; Puding; Deserte te gatshme [me bazë çokolate]; Sheqer, embeltues 

natyral,  mbushje dhe lyreje-lustrime te embela, produkte bletesh; Akull, akullore, jogurt 

dhe sherbet i ngrirë; Kafe, çajëra, kakao dhe zavendesuesit e tijë; Drithera te perpunuar,  

nisheste dhe produkte te tyre, pergadites per pjekje dhe maja; Arra te lyera [embelsira]; 

Fruta arrash te lyer me çokolatë; Lyres te cilet permbajnë arra; Lyres per senduiç  nga ç  

nga çokolata dhe arrat; Kupa te mbeshtjellura me karamele  dhe arra te  punuara; Oriz i 

embel me arra  dhe  xinxife [yaksik]; çokolata te cilat permbajnë perzierje te dritherave, 

arra dhe fruta te thara [embelsira]; Pllaka ushqyese me  bazë çokolate [ te gatëshme per 

konsum]; Shurupe dhe melasë; Shurup çokolate; Lystra dhe mbushje te embela; Mbushje 

me bazë çokolate; Lyrje me shije çokolate; Mbushje çokolate per produkte bukëpjekësish; 

Mbushje per kuleç te embel  dhe pite  me bazë çokolate; Akullore te cilet permbajnë 

çokolatë; Pije te ngrira me bazë çokolate; Akullore me shije çokolate; Drithera; Drithera,  

qullë dhe kupa per mengjes; Perzierje per ushqim  i cili perbehet nga fjollat e dritherave  

dhe frutave te thara; Lyres çokolate  me fruta arrash; Torte Pavli nga lajthiat; Bajame te 

embelsuara me sheqer; Bajame ne çokolatë( te zhytur ne çokolatë); Pjekurina nga bajamet; 

Rollatë nga arrat e pjekura; Makadamia  arra te lyera me çokolatë; Pllaka me bazë çokolate  

zi zavrendesues per zamer -shuajte; Kuleç te embel nga orizi te mveshur me çokolatë  

31  Fara; Produkte bujqësore (të papërpunuara -); Kikirikë, të papërpunuar; Arra të freskëta; 

Lajthi të freskët; Bajame [fruta]; Prodhime të papërpunuara hortikulture; Produkte të 

papërpunuara bujqësore; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Embeltues; Fruta te Arrave; 

Arra të freskëta; Fruta të freskëta, frutav arrash, perime dhe barishte aromatike; Arra 

ushqimore [të papërpunuara]; Arra të freskëta indiane; Kikirikë të freskët  

35  Publikime; Menaxhimi i biznesit; Menaxhimi i ndërmarrjes; Shërbime administrative; 

Reklamim, marketing dhe shërbime publicitare; Shërbime të shitjes me pakicë përmes 

katalogëve që kanë të bëjnë me produktet ushqimore; Shërbime për porositjen në internet; 

Sigurimi i shërbimeve për krahasimin e çmimeve në internet; Aranzhimi i transaksioneve të 

biznesit për të tjerët përmes tregut në internet; Përpunimi administrativ i porosive 

kompjuterike; Shërbimet e administrimit të porosive dhe urdhrave me postë; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shitjet tregtare; Shërbim automatik i ri-porositjes për bizneset; 

Blerja e mallrave ose shërbimeve në emër të ndërmarrjeve të tjera; Shërbime blerjeje; 

Shërbime të kompjuterizuara të porositjes online; Përpunimi i porosive ne menyrë 

elektronike; ofertave; Kuotimi i çmimeve të produkteve ose shërbimeve; Sigurimi i 

informacionit për konsumatorët në lidhje me produktet dhe shërbimet; Sigurimi i 

informacionit për produktet për klientët; Sigurimi i këshillave për produktet e konsumit; 

Negociimi i kontratave në lidhje me blerjen dhe shitjen e produkteve; Përpunimi 

administrativ i shitjeve; Përpunimi administrativ i porosive; Ndihma e biznesit, menaxhimi 

dhe shërbimet e administrimit; Analiza e biznesit, hulumtimi dhe shërbimet e informacionit 

të biznesit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin; Shërbime të shitjes me 

shumicë në lidhje me ushqimin ; Shërbimet e ankandit; Qiraja e makinave shitëse  

39  Transportit; Paketimi dhe ruajtja e mallrave; Paketimin e produkteve; Shërbime 

ambalazhi dhe paketimi;mbeshtjellja dhe paketimi i mallrave; Paketimin e ushqimit; 

Magazinimi dhe dërgimi i mallrave; Shërbime për ruajtjen e ushqimit; Shërbimet e ruajtjes 

në  magazina-depo; Shërbime të ruajtjes së ushqimit të ngrira; Shërbime këshillimore në 

lidhje me paketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me parapaketimin e 

mallrave; Shërbime këshillimore që lidhen me ruajtjen e mallrave  

40  Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konservimin e ushqimit dhe pijeve; Bluarje e 
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ushqimit; Ushqim i gatuar-zier (Përpunimi -); Përpunimi i ushqimit; huazimi i makinave 

dhe aparateve për përpunimin e pijeve; huazimi i makinerive dhe aparateve për përpunimin 

e ushqimit; Përpunimi i qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafesë; Përpunimi i ushqimit për 

mbrojtje kundër demtimit -shkatrrimit; Ajrosja i ushqimit; Birrari [prodhimi i birrës]; 

Shërbimet e krijimit të birrës; Shërbime te destilimit te pijeve te forta; Ruajtja-konservimi i 

ushqimit;  tymosja e peshkut; perpunimi i peshkut; Bluarja e  kafesë; Shtypja e frutave; 

Konservimi [mbrojtje nga përkeqësimi] i pijeve; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; 

Shërbime të  tymosjes per tymosjen e ushqimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/199 

(220) 05/02/2020 

(300) 018108663  14/08/2019  EU 

(731) Bonback GmbH & Co. KG  

David-Hansemann-Str. 1-25 

D-52531 Übach-Palenberg, DE 

(591) portokalli, bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish; shpezë të freskëta;  Shtazë gjahu; Ekstrakte mishi; Fruta te ngrira; Frutav te 

thara; Fruta te gatuara /zira/; Perime te konservuara; Perime te ngrira; Perime, Perime te 

thara; Perime, ziera; xhelatinë, gjeme, kompote,  lyrese frutash dhe perimesh; Vezë; pesh jo 

in gjalle, fruta te detit dhe molusqe; Vezë zogu dhe produkte nga vezet; Fruta te 

perpunuara,kërpudha dhe perime (duke perfshirë fruta arroresh dhe bishtajore);  Zamra te 

paketuara te cilat perbehen kryesisht nga  ushqimi i detit; Sallata per paragjellë;  

Komplekse ushqimi; Bujon [supa]; Gullash; Gjella te ziera te cilat perbehen kryesisht prej 

pules dhe xhenseni[samgyetang]; Gjellë e zier e cila perbehet kryesisht nga pashteta nga 

soja dhe tofua [doenjang-jjigae];  Gjellë e zier e cila perbehet kryesisht nga  pashteta e 

ngjeshur  nga soja dhe tofua [cheonggukjang-jjigae]; Gjellë e zier e cila perbehet nga 

perimet e fermentuara,  mishi i derrit dhe tofua [kimchi-jjigae]; Gjellë e zier e cila perbehet 

kryesisht nga   pula e ferguar  ne vakum dhe pashtetes  nga specat e djegës  te fermentuar  

[Dak-galbi]; Gjellë e zier e cila perbehet  nga mishi [mishi dominon]; Gjellë e zier gatshme 

e cila perbehet nga shpezet  [dominon mishi i shpezeve]; Gjellë e zier e gatshme e cila 

perbehet nga vezet; Gotova jela koja se uglavnom sastoje od mesa; Gotova jela koja 

uglavnom sadrže piletinu; Gjellë e zier e cila perbehet mishi i dhjamosur; Gjellë e zier e 

gatshme e cila perbehet nga frutat e detit; Gjellë e zier egatshme e cila perbehet nga shtazet 

e gjahut; kuleç peshku; Bujone Viqi; Koncentrate te pastra  te supave te mishit [bujona]; 

Gjella te gatshme te mishit; Gjella te ftuhura nga peshku; Perzierje te  te frutave te thara te 

grimesusra  [fruta te konzervuara]; Supstanca vajore [per pergaditjen e brumit]; Kumbulla 

te thara; Produkte te mishit te ngrira; Produkte te peshkut te ngrira; Guaska te ngrira; 
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Shkopa bambusi te ngrira; Mish i ngrirë;  Zela kineze te ngrira; Pomfrit i ngrirë; Fruta, te  

konzervuar; Gjellë e  Zier  e cila kryesisht perbehet nga   mishi i viqit i ferguar me presion  

dhe lyresve te fermentuar  nga soja [Sogalbi]  

30 Pergaditje nga drithërat; Orizi dhe tapioke; Sago [qull nga berthama e palmes sago]; 

Miell; Buk; Brum per kuleç te embel; Akullore; Sheqer; Mjaltë; Shurupie dhe melasë; maja 

[tharem]; Pluhur per pjekurina; Krip;Mustardë; Uthull; Lyrese; Perzxierje per pergaditjen e 

soseve-lyreseve; Melmesa; Akull; Krip, melmesa, aroma dhe  salca melmesash; Produkte 

bukëpjekesish; Embelsira, torte, pite dhe biskota; Pllaka nga dritherat dhe pllaka energjike; 

embelsira (bombone), çokolata dhe goma pertypese; Produkte embelsirash me lyerje te 

embel; Produkte embelsirash nga mielli; Produkte embelsirash jo mjekesore ne formë 

xhelatine; bombone te forta; Krema nga vezet [embelsira te pjekura]; Puding desert  me 

bazë orizi; Deserte te mbushura; Deserte moussevi [produkte embelsirash]; Instant desere 

pudingu; Puding; Sheqer, embeltues natyral,  lystra te embela  dhe m,bushje, produkte 

bletesh; Akull, akullore, jogurt dhe sherbet i ngirë; Drithera te pergaditur,  nisheste dhe 

produkte te tyre, pergaditje per pjekje she  maja;  Brumera, Perzierje dhe pergasditje per 

pergaditjen e tyre; Koshere nga brumi; Embelsira nga brumi te cilat permbajnë fruta; 

Pjekurina nga bajamat; embelsira nga brumi  te cilat permbajnë krema; Deserte te gatëshme 

[produkte embelsirash]; Deserte te gatëshme [brumëra]; Produkte embelsirash te cilat 

përmbajnë gjem; Buk dhe pjekurina; Bukë të pjekura pjesërisht; Perzierje për buk; Brum 

për bukë; Produkte embëlsirash të ngrira; Kuleç të ngrirë; Brum i t’holluar i ngrirë; Pica të 

ftohta; Pica te ftohëta; Akull [ujë i ngrirë]; Akull, natyral ose artistik; Pjekurina te ngrira; 

Akullore embëlsira; Oriz i gatëshem i ngrirë; Jogurt i ngrirë [produkt pastiçerishë]; 

Produkte te ngrira embelsirash ne formë shkopi; Brum i ngrirë i mbushur me perime; Brum 

i ngrirë i mbushur me  mish; Perzierje për përgaditjën e produkteve te embëlsirave  te 

ngrira; Brum i ngrirë; Grimësita te cilat përbehen prej  nga produktet e drithërave; 

Grimësira ter pergaditura nga mielli i patates; Grimësira te përgaditura nga misri; Grimësira 

te pergaditura nga  muesli; Brumë i holluar (petë) me proshutë; Gjevrek (kreker);  kifle 

(Broçe); Gjevrek(kreker) i pergaditur nga drithërat; Gjevrek(kreker) me shije mishi; 

Gjevrek(kreker) me shije perimesh; Gjevrek(kreker) me shije djathi; Gjevrek(kreker) me 

shije  te barërave  te melmesave; Gjevrek(kreker) me shije melmesash; Krepa (Palaçinka); 

pjekurina te mbushura (Empanade); pjekurina te mbushura (Enchilade)  [mbushje e 

mbeshtjellur ne tortilla]; Pite nga vezet; Fajitas [mish nga skara  i servuar ne tortillë-  lloj 

krepe  embushur –ushqim meksikan]; Produkte nga brumi  i cili perbahet nga perimet dhe 

peshku; Zamra te gatëshma te cilat kryesisht permbajnë brumëra; Zamra te gatëshme -pica; 

Bukë Françeze te mbushura; Rrollatë e mbushur; Brumëra te mbushura; Rrollatë e 

mbushur;  Arare [ pjekurina –kreker nga orizi ne formë sferash]; Gjella te cilat kryesisht 

perbehen nga brumërat; Grimësira me bazë dritherash; Biskota nga fjollat e tershëres; 

Embëlsirë nga meli; Grimësira nga mielli i drithërave; Grimësira nga mielli i orizit; 

Grimësira nga mielli i sojes; Grimësira me bazë dritherash; Grimësira me bazë dritherash; 

Grimësira nga misri; Grimesira nga gruri; Jiaozi [topëtha te mbushur]; Krekera(gjevrek) te 

mbushur me djath; Pite [te embëla ose njelëmëta]; Krepa; Produkte te njelmëta 

bukëpjekësish; Grimësira pikante te djegësa) me bazë misri; Gjella te gatëshme te njelmëta 

te pergaditura nga mielli i patates; Grimësirav te nljelmëta me bazë drithërash; Pica; Peta 

per Pica; Pica; Quesadillas - tortilla te mbushura te mbyllura; Quiche/ Lojj i tortes se 

njelëmat]; Quiche [lloj i tortes se njelëmet]; Krekera (gjevrek) nga orizi; Kuleç embelsirë 

nga orizi; Biskota nga orizi; Grimësira me bazë drithërash; Grimësira nga gruri; Grimësira 
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nga drithërat; Grimësira me bazë te shumë te drithërave te ndryshme; Grimësira nga qulli i 

drithërave; Grimësira nga mielli i patates; Grimësira nga mielli misrit; Grimësira nga buka 

e thekur e bluar; Grimësira nga kokrra e teresishme e orizit; Crumble [ embëlsirë Britanike 

nga frutat dhe dritherat]; Brumera te mbushura; Brum i ngrirë i mbushur me perime dhe 

mish; Pica te ngrira; Zamra te thara dhe lengëta te pergaditur per sherbim te cilat kryesisht 

perbehen nga brumi; Grimësira te cilat kryesisht perbehen nga buka; Grimësira te cilat 

kryesisht perbehen nga  drithërat e perpunuara -ekstruduara; Grimësira me bazë 

dritherash;Pica te pa pjekura; Grimësira te gatëshme te njelmëta nga  kokrra e  misrit te 

fituara me  ekstruzim- nxerrje; Grimësira me bazë drithërash; Peta te gatëshme per Pica; 

Gjella te ngrira te cilat kryesisht perbehen nga brumërat; Wonton [  sfera kineze]; Pjekurina 

te buta; Gjella te gatëshme me brumëra; Kulëç nga qepa/ embëlsirë/; Bombone bez šećera; 

Slatkiši sa sezamom; Bomboni od kukuruznog sirupa; Slatkiši za ukrašavanje embelsirë;  

Embeltues per dekorimin e Embelsirave- kuleçve te embel; Bombone embeltues jo 

mjekësore   

31 Fara; Të lashtat bujqësore dhe akuakulturore, produktet kopshtare dhe pyjore; Fruta të 

freskëta, arra, perime dhe barishte aromatike; embëltues; Drithëra të papërpunuara; Kokrra 

drithëra, të papërpunuara; Mbetjet e drithërave për konsum të kafshëve  

35  Menaxhimi i biznesit; Menaxhimi i ndërmarrjes; Shërbime administrative; Reklamim, 

marketing dhe shërbime publicitare; Shërbime të shitjes me pakicë përmes katalogëve që 

kanë të bëjnë me produktet ushqimore; Shërbime për porositjen në internet; Sigurimi i 

shërbimeve për krahasimin e çmimeve në internet; Aranzhimi i transaksioneve të biznesit 

për të tjerët përmes dyqaneve në internet; Përpunimi administrativ i porosive kompjuterike; 

Përpunimi administrativ dhe organizimi i shërbimeve 

porosia postare; Sigurimi i informacionit në lidhje me shitjet tregtare; Shërbim automatik i 

ri-porositjes për bizneset; Blerja e mallrave ose shërbimeve në emër të të tjerëve 

Kompanive; Shërbime blerjeje; Shërbime të kompjuterizuara të porositjes online; 

Përpunimi i porosive ne formë elektronike; ofertave; Kuotimi i çmimeve të produkteve ose 

shërbimeve; Sigurimi i informacionit për konsumatorët në lidhje me produktet dhe 

shërbimet; Sigurimi i informacionit për produktet për klientët; Sigurimi i këshillave për 

produktet e konsumit; Negociimi i kontratave në lidhje me blerjen dhe shitjen e produkteve; 

Përpunimi administrativ i shitjeve; Përpunimi administrativ 

porosive; Sherbimet e ndihmave te biznesit, menaxhimi dhe shërbimet e administrimit; 

Analiza e biznesit, hulumtimi dhe shërbimet e informacionit të biznesit; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me ushqimin; 

Shërbimet e ankandit; Qiraja e makinave shitëse 

39  Transportit; Paketimi dhe ruajtja e mallrave; Paketimin e produkteve; Shërbime 

ambalazhi dhe paketimi; Paketimi dhe paketimi i mallrave; Paketimin e ushqimit; 

Magazinimi dhe dërgimi i mallrave; Shërbime për ruajtjen e ushqimit; Shërbimet e ruajtjes 

në  depo; Shërbime të ruajtjes së ushqimit të ngrira; Shërbime këshillimore në lidhje me 

paketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me parapaketimin e mallrave; 

Shërbime këshillimore që lidhen me ruajtjen e mallrave  

40  Huazimi i makinerisë dhe aparateve për përpunimin e ushqimit;Përpunimi i ushqimit ne 

lidhje me mbrojtjen nga demtimi;Ajrosja e ushqimit;Birrari [prodhimi i birrave];Shërbime 

birrarije;Shërbimet e destilimit të pijeve te forta;Konservimi i ushqimit;Ngrirja e 

zarzavateve;Peshk i tymosur;Perpunimi i peshkut;Blurja e kafes;Perime (shtryllja e 

frutave);Konservimi [mbrojtja nga kalbëja-shkatrrimi] pije;Konservimi i ushqimit;Tymosja 
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e peshkut;Tymosja e mishit;Tymosja e mishit;Tymosja e djathit;Sherbimet e  krijimit te 

avullit-tymit per tymosjen e ushqimit;Tymosja e zarzavateve;Perpunimi i ushqimit dhe 

pijeve;Konservimi i zarzavateve dhe pijeve;Bluarja e ushqimit;Bluarja e ushqimit;Ushqimi 

i pergaditur-zier (Perpunimi);Ushqim i zier-pergaditur (perpunim -);Perpunim ushqimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/200 

(220) 05/02/2020 

(300) 018108664  14/08/2020  DE 

(731) Bon Gelati GmbH & Co. KG  

David-Hansemann-Straße 1-25 

D-52531 Übach-Palenberg, DE 

(591)  E kalter, 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) 16  Thasë plastik për paketimin e akullit; thasë nga letra, kartuçi dhe plastika dhe 

artikuj për paketim, mbështjellje dhe magazinim; dekorime dhe material artistik dhe për 

media; material i shtypur; ombrella nga letra per koktel (dekorime); lëter për mbështjelljen 

e ushqimit; flamuj nga letra; folje nga letra ose plastika për mbajtjen e lagështisë (për 

paketim ushqimi); peshqir higjienik dore nga letra; rollne te letres per arka; filtra për kafe, 

nga letra; nënshtesa për gota, nga letra; rrollne kuzhine [leter]; fshesa nga letra; shtresa  nga 

letra te punuara me dantella; dekorime nga letra per mesin e tavolinave;  peshqir letre per 

tavolina; dantella nga letra; peshqirë dore nga letra per duar; shtroja tavoline nga letra; 

dekorime nga kartuçi për artikuj ushqimorë; shtroja tavoline nga kartuçi; folje thithëse nga 

letra ose plastika për paketim ushqimi; leter thithese; shtroja nga kartuçi  [për gota]; thasë 

për paketim te punuara nga letra e biorazgraduar (leter  speciale  rezistuese); salveta për një 

përdorim; materiale filtruese nga letra; ngjitese per produkte te letres ose per nevoja 

shtepiake; leter dhe kartuç; pajisje per zyre dhe shkollore  

20  Shkopa druri për mbajtjën e bombonave ose akulloreve; kontejnerët jo metalike, 

mbyllës të tyre dhe bartëse  

29  Produkte të qumështit dhe zëvendesuesit e tyre; frapej nga qumështi; pije nga qumështi 

ne te cilat mbizoteron qumështi ne te cilat mbizotëron qumështi; fruta të përpunuara, 

kërpudha dhe perime (duke përfshirë frutat arrore dhe bishtajoret); vezë zogu dhe produkte 

nga vezet; vaj dhe yndyrë për ushqim; puding qumështi  

30  Akull, akullore, jogurt dhe shërbet i akullët; kafe e akullët; pije nga akullorje; produkte 

ëmbëlsirash të akullta; kornet për akullore; torte të akullta; produkte të ngrira ëmbëlsirash 

të cilat përmbajnë akullore; pije me bazë të kafes e cila përmbanë akullore (affogato); 

produkte të akullta ëmbëlsirash në formë lëpirëseve; aroma natyrale për akullore [përpos 

esencave eterike dhe vajërave esenciale]; çaj i akullt; torte me sipërfaqe  shkëlqyese-lusër; 

përgaditje aromatike për akullore; pije të akullëta me bazë kafeje; kafe, çajëra, kakao dhe 
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zëvendësuesit e tyre; produkte bukëpjekësish; buk; ëmbëlsira, torte, pite dhe biskota; pllaka 

nga drithërat dhe pllaka energjike; ëmbëlsira (bombone), çokolata dhe gomë përtypëse 

(çamçakëz); produkte ëmbëlsirash me lyerje të ëmbla; produkte ëmbëlsirash me lyerje 

çokolate; produkte ëmbëlsirash nga mielli; deserte të gatshme [produkte ëmbëlsirash]; 

ëmbëlsira nga çokolata; produkte ëmbëlsirash jo mjekësore  në formë xhelatine; Tartuf 

çokolate [ëmbëlsirë]; Çokolata; Bombone të forta; deserte të gatshme [brumëra]; krema nga 

vezet [ëmbëlsira te pjekura]; desert puding me bazë të orizit; mbushëse ëmbëlsirash 

(deserte); mousse ëmbëlsirë-desert [produkte pastiçeresh];  

ëmbëlsirë çasti puding; puding; deserte të gatshme [në bazë çokolate]; krip, melmesa, 

aroma dhe lyreje nga melmesat; drithëra të përpunuara, niseshte dhe produktet e tyre, 

përgatitjet për pjekje dhe maja; sheqer, ëmbëltues natyral, lustër dhe mbushje e ëmbël, 

produkte bletësh; akullore [mjete lidhëse për miksimin e akullores]  

35  Shitjet me shumicë ne lidhje me akulloret; shitjet me pakicë ne lidhje me akulloret; 

administrimi afarist; administrimi i ndermarrjeve; shërbime administrative; shërbimet e 

publikimit, marketingut dhe publicitetit; shitjet me pakicë përmes katalogut  në lidhje me 

arikujt ushqimorë; shërbimet e porositjes së drejtë për drejtë (online); ofrimi i shërbimeve 

të krahasimit të çmimit në rrjete; kontraktimi i transakcioneve afariste për persona tjerë 

përmes tregtisë së drejtë për drejtë (online); përpunimi administrativ i porosive përmes 

kompjuterit; shërbime të përpunimit administrativ dhe organizimi i porosive përmes postës; 

ofrimi i informatave në sferën e shitjeve komerciale; shërbime të porosive automatike ë 

serijshme për ndërrmarje; blerja e mallit ose shërbimeve në emër të ndërmarrjeve tjera; 

shërbimet blerëse; shërbime të kompjuterizimit të porosive online; përpunimi i porosive; 

licitimi; kotimi i çmimit të produkteve ose shërbimeve; ofrimi i informacioneve të 

konsumatorëve të cilat kanë të bëjnë me produkte dhe shërbime; ofrimi i informatave lidhur 

me prodhimet për shfrytëzues; dhënja e këshillimeve për produktet e konsumatorëve; 

bisedimet lidhur me kontraktimin e cila ka të bëjë me blerjen dhe shitjen e produkteve; 

përpunimi administrativ i shitjeve; përpunimi administrativ i porosive; shërbimet e ndihmës 

afariste, administrimi afarist; shërbimet e analizes afariste, hulumtime dhe informacione 

afariste; shërbime të shitjes me pakicë në sferën e ushqimit; shërbime të shitjes me pakicë 

lidhur me ushqimin; shërbime të shitjes me shumicë lidhur me ushqimin; shërbimet e 

shitjes përmes ankandit; huazimi i automateve shitese  

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallit; ambalazhimi i produkteve; shërbimet e 

mbështjelljes dhe paketimit; mbështjellja dhe paketimi i mallit; paketimim i ushqimit; 

magazinimi dhe dorëzimi i mallit; shërbimet e magazinimit të ushqimit; shërbime të 

magazinimit  në magazina; shërbime të magazinimit të ushqimit të ngrirë; shërbime 

këshillimi në sferën e  paketimit të mallit; shërbime këshilluese në sferën e paketimit të 

mallit; shërbime këshilluese në sferën e magazinimit të mallit  

40  Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; bluarja e 

ushqimit; ushqim i zier (përpunimi); përpunimi i ushqimit; huazimi i makinerive dhe 

aparateve për përpunimin e lëngjeve; huazimi i makinerive dhe aparateve për përpunimin e 

ushqimit; përpunimi i qumështit; Fërgimi (pjekja) dhe përpunimi i kafes; përpunimi i 

ushqimit për shkak të mbrojtjes nga shkatrrimi; ajrosja e ushqimit; konzervimi i ushqimit; 

ngrirja e zarzavateve; bluarja e kafes; ngjeshja (shtypja) e frutave; ruajtja e pijeve 

[mbrojtjës nga prishja]  
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(210) KS/M/ 2020/201 

(220) 05/02/2020 

(731) Bernhard Förster GmbH 

Westliche Karl-Friedrich-Str. 151, 75172 

Pforzheim, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Sprint 

 

 
     

 

(511) 10  Pajisje ortodontike, instrumente dhe pajisje; aparate ortodontike; bravë 

ortodontike; tela ortodontik dhe harqe çeliku; pajisje dentare (tubë bucal); jastek lidhës për 

vendosjen e bravës ortodontike dhe/ose pajisjve dentare (tuba bucal) në dhëmbë; vagla 

stomatologjike-dentare, posaçerisht për bashkëngjitje (shtrengim), shkëputje (ndarje), 

rregullim (adoptim ) dhe/ose përdorim të mallërave të sipërpërmendura; pjesë dhe pajisje 

për të gjitha produktet e sipërpërmendura, të cilat i përkasin kësaj klase 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/202 

(220) 05/02/2020 

(731) Besa Winery L.L.C 

Zona Industriale, Ndertesa Nr. 2 

Rahovec, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike; verë, verë nga rrushi; prodhimi i mushtit, verërave dhe verërave 

tjera me bazë frutash; prodhimi i pijeve tjera të fermentuara të padestiluara  

35  Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike; shitja me shumice dhe 

pakicë e pijeve alkoolike; shitja me shumice, jo e specializuar, e artikujve ushqimore, 

pijeve dhe duhanit  

39  Transporti rruogor i mallrave   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/204 

(220) 05/02/2020 

(731) Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, AT 

(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) 32  “Birra; ujë mineral; uj i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëng frutash; 

shurup për përgaditjen e pijeve; preparate për përgaditjen e pijeve; pije energjike”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/206 

(220) 06/02/2020 

(731) TREPHARM SH.P.K. 

Gurbardhi str.50, Sllatinë e Madhe, Fushë 

Kosovë, KS 

(740)  Kaltrina Krasniqi 

Gurbardhi str.50, Sllatinë e Madhe, Fushë 

Kosovë 
 

(540)  SECUMET 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje për qëllime mjekësore; substanca 

dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; substanca dietike të përshtatura për qellime 

mjeksore, ushqim për bebe, suplemente dietike per kafshë dhe njerëz, leukoplaste, material 

për fashim, dyll dentar dhe material per evitimin e prioshjes së dhëmbëve, dezinfektantë, 

përgatitjet për shkatrrimin e parazitve, fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/207 

(220) 06/02/2020 

(731) TREPHARM SH.P.K. 

Gurbardhi str.50, Sllatinë e Madhe, Fushë 

Kosovë, KS 

(740)  Kaltrina Krasniqi Gurbardhi str.50, 

Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë 
 

(540)  SECUVIA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për qëllime mjekësore, ushqim per bebe, suplement dietik 

per kafshe dhe njerëz, leukoplaste, material per fashim, dyll dentar dhe material per 

evitimin e prishjes së dhëmbëve, dezinfektantë, pergatitjet per shkatrrimin e parazitëve, 

fungicide, herbicide  
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(210) KS/M/ 2020/208 

(220) 06/02/2020 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija Bul.Aleksandar Makedonski br. 

12 1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  FELKARID                                                                                                                                                                    

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/810 

(220) 05/05/2020 

(731) INSIDER L.L.C/SHPK Tringe Smajli, 

nr 40-Prishtinë, 10000 Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)  INSAJDERI 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/811 

(220) 05/05/2020 

(731) INSIDER L.L.C/SHPK 

Tringe Smajli, nr 40-Prishtinë, 10000 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E gjelbër dhe e zeze 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 


