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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

7 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2019/297 

(220) 19/03/2019 

(731) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

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

Prishtinë 

 
 

(540)  DARDA 

 

 
     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/298 

(220) 19/03/2019 

(731) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ELEFANT 

 

 
     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/299 

(220) 19/03/2019 

(731) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

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

Prishtinë 

 
 

(540)  OLD CELLAR 

 

 
     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.  
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(210) KS/M/ 2019/300 

(220) 19/03/2019 

(731) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(526) ELEPHANT 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ELEPHANT 

 

 
     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/320 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(740)  Veton Sahiti Shita & Associates 

L.L.C. Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000 

Prishtina 
 

(540)  BONAFIDE 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.  

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1507 

(220) 27/11/2019 

(731) CNH Industrial N.V. 25 St James's 

Street London SW1A 1 HA United 

Kingdom, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VESTRUM 

 

 
     

 

(511) 12  Traktora; automjete tokësore; vagona; ngarkues industrial; mekanizmat e 

kontrollit dhe aparatet për automjetet tokësore dhe traktorët; komanda pneumatike për 

automjetet tokësore dhe traktorët; komanda hidraulike për automjetet tokësore dhe 

traktorët; makina dhe motorë për automjete tokësore dhe traktorë; pjesë, pajisje shtesë dhe 

përbërës për të gjitha mallrat e lartpërmendura   
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(210) KS/M/ 2020/120 

(220) 21/01/2020 

(731) Pizza Crust SHPK Rr. Enver Maloku, 

nr. 65, 10000 Prishtinë, KS 

(591) Rozë, e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave është të 

përgadis ushqime dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë shtrat dhe bord 

në hotel, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/235 

(220) 12/11/2020 

(731) Xhevdet Beqiri Rr.Xhevdet Doda, 

Dukagjini Residence, Hyrja B, Kati 14, Nr. 

B1., KS 

(591) E gjelbërt, vjollcë dhe pink 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime për rialokim te biznesit, libër mbajtje dhe kontabilitet, shërbime 

këshillues për menaxhmentin për biznes, vlerësim biznesin, auditimin e biznesit, shërbime 

te efikasitetit te biznesit, hulumtimin e biznesit, investim biznesi, menaxhimin e biznesit 

dhe konsulentë ne organizim, asistence për menaxhimin  e biznesit, këshillim për 

menaxhimin e biznesit, konsulentë ne organizmin te biznesit, hulumtim biznesi, këshillime 

profesionale banesorë, përgatitje e te dhënave dhe data bazave e te dhënave, [përgatitja 

statistikave, analiza mbi koston e çmimit, kërkime e te dhënave kompjuterike dhe te dhëna 

tjera, përpilim i gjendjeve te llogarive, parashikimet ekonomike, agjencitë e shërbimeve te 

punësimit, audtime financiare, shërbime te jashtme(asistence biznesi), përgatitje e pagave, 

këshillime te menaxhmentit për personeli, rekrutim te personelit, shërbimet te deklarimeve 

tatimore, përgatitje te tatimeve  

36  Shërbime te aktuaristikes, shërbime te likuidimit te biznesit/financiar, investimeve 

kapitale, gjetje te fondeve, analizave financiare, vlerësim financiar te thirrjeve për 

tender/vlerësim te ofertave financiare sipas kërkesave, konsulenca financiare, vlerësimeve 

financiare, vlerësimeve financiare ne zhvillim te kostove për oil, gaz, minierave, vlerësimi 

te qëndrueshmërisë financiare, vlerësimin  financiare te shkëmbimi te valutave virtualë, 

menaxhimit financiare, menaxhimin financiar, pagesa rimbursimet, dhe financime tjera, 

hulumtimet financiare, spozorizmin  financiare, vlerësimin financiare te pronave 
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intelektualë, dhënia e informacioneve financiare, vlerësimi financiare, vlerësimin e pasurive 

te pa luajtshme   

45  Administrimin ligjore te licencave , shërbime ligjore te këshillimit te përgjigjeve ne 

thirrje për tender/këshillime ne përgjigjet  e te kërkesave për propozime, shërbime te 

avokimit ligjore, audtimin e pajtueshmërisë ligjore, konsulentë ligjore ne lidhje me 

lidhshmërinë e patentave shërbime ligjore te përgatitjes se dokumentacionit, hulumtime 

ligjore, shërbime ligjore ne lidhje me negocimin dhe kontraktimin për te tjerët, shërbime te 

mbikëqyrjes ligjore  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/336 

(220) 26/02/2020 

(731) Besnik Vishi Adresa; Rruga Gursel 

Bajram Sylejmani, Ferizaj, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e gjelbërt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/380 

(220) 04/03/2020 

(731) ALBA PETROL GROUP SH.P.K  

Naser Sadiku VITI-Rr. Rexhep Bislimi p.n, 

KS 

(591) E kuqe e bardh e verdhë. 

 
 

(540)   
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(511) 4  Vajërat dhe yndyrat industriale; derivatet për mjete motorike dhe bioderivatet; 

aditivët jo-kimik për derivate të mjeteve motorike; lubrifikantë; benzinë dhe derivate të 

benzinës; derivate nga biomasa; kerozinë; derivate të naftës; gas; vajëra; mazut; vajëra të 

motorit  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të ushqimeve dhe pijeve; shërbime të administrimit të 

biznesit; shërbime të shitjes së pjesëve dhe pajisjeve për vetura dhe mjete motorike  

42  Tregetia me shumice dhe pakice me derivate te naftes dhe gaze tokesore,tregetia me 

shumice ne tranzit me vaj per djegje,bitumen,me gaz fluid,benzine primare,vajera 

baze,aditiv dhe aromate; shitja e mallit ne shitoret e lira te doganes; sherbime nga lemi i 

hotelerise,ushqimit,vendosjes dhe turizmit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/386 

(220) 04/03/2020 

(731) Grupi për Studime Juridike dhe 

Politike  Rr. Rexhep Luci 16/1, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Alba Dushi Kola Rr. Jonuz 

Zejnullahu Nr. 31, 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  “Edukim;dhënia e trajnimeve;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore”  

45  “Shërbime ligjore”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/412 

(220) 09/03/2020 

(731) EUROGJIGANT L.L.C. 

Ferizaj, Rr. Vellezerit Gervalla, KS 

(591) E hirt e Mbyllur, e bardhe 

e kuqe 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 21  Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera.  

24  Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/413 

(220) 09/03/2020 

(731) Lavdim Hamiti B.I./ N.P. 

AUTOSHKOLLA " QENDRA " 

Prishtinë, 28 Nëntori,Nr.47, KS 

(591) E Kuqe, E Bardhe 

(740)  Shaban Ismajli 

NTSH,,Petriti Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Telekomunikacione.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/424 

(220) 10/03/2020 

(731) Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, Republika e Kosovës, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  vipa 

 

 
     

 

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

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera;prodhime patatesh;brume 

patatesh;patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë çips, snaks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje;kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur;xhelatinat, reçelet, kompostot;vezët, qumështi dhe produktet e 

tij;vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale;mielli dhe 

produktet e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te 

djegës, me mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, 

baharatly, me djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath,keçap, buka, brumërat 
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dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalti, melasa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/490 

(220) 30/03/2020 

(731) Societa' Generale Delle Acque 

Minerali S.P.A. (SGAM S.P.A.) 

VIA ANTONIO SALANDRA 1/A 00187 

ROME, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  LETE 

 

 
     

 

(511) 32  Ujë mineral (pije), pije të buta (pije pa gaz).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/582 

(220) 21/04/2020 

(731) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER 

DETERJAN SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Adana Organize Sanayi 

Bölgesi Baklali Caddesi No: 19 Sariçam, 

Adana, Turkey, TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  nicelady 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparatet kimike 

për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagjentët kimik për qëllime farmaceutike dhe 

veterinare, kozmetikët mjekësor; shtojcat dietike për qëllime veterinare dhe farmaceutike; 

shtojcat dietike; shtojcat (suplementet) ushqimore; përgatitjet mjekësore për qëllime hollimi 

(largimin e peshës); ushqim për bebe; barishtet dhe pijet e barishteve të përshtatura për 

qëllime mjekësore; preparatet dhe artikuj dentar: materiale për mbushjen e dhëmbëve, 

materiale dentare përshtypje, ngjitëse dentare dhe materiale për riparimin e dhëmbëve; 

përgatitjet sanitare për përdorim mjekësor; jastëkët higjienik; tamponët higjienik; 

emplastër, materialet për lidhje; pelena të bëra prej letre dhe tekstileve për foshnje, te rritur 

dhe kafshe te vogla; përgatitjet për shkatërrimin parazitëve; fungicidet, herbicidet, preparate 

për shkatërrimin e brejtësve; deodorantët, të ndryshëm prej atyre për qeniet njerëzore ose 

për kafshë; preparate për pastrimin e ajrit; përgatitjet për rifreskimin e ajrit; dezinfektuesit; 

antiseptikët; detergjentet për qëllime mjekësore; sapunët mjekësor; sapunët dezinfektues; 

losionet antibakterial për duar  
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(210) KS/M/ 2020/594 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BARAGUÁ 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave); preparate për përgatitjet e pijeve alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/603 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Aquapur 

 

 
     

 

(511) 3  Fshesa jo elektrike  për pastrim të punuara prej pëlhure të endurë të ngopura me 

agjentë pastrimi, d.m.th., nga lekura e drerit, lecka për  pastrimin e dritareve, leckë 

dyshemeje, lecka pastrami ne amvisni dhe lecka per pastyrimin e enëve.  

6   Mbajtese metalike për fshisa; pyka metalike si mbajtëse për tharëse rrotulluese për 

rroba.  

7  Qese për fshesa thithese me korent; gypa për  fshisa thithse me korent; mbeshtetese për 

fshesa thithese me korent; makina elektrike dhe pajisje per pastrim;, perkatesisht, makina 

për pastrimin e dyshemeve, makina për pastrimin e hapësirave me shtypje të lartë të ujit, 

makina  për pastrim me avull; makina dore për pastrimin e tepihave (çilimave); pajisje 

elektrike dore për pastrimin e dyshemeve ne formë  shtrese ngjitese; fshesa elektrike 

mekanike  

8  Makina elektrike dhe pajisje pë pastrim, përkatësisht, pajisje bartese dore me bateri  për 

pastrimin e fytyres, pajisje bartese dore  me bateri për pastrimin e trupit, pajisje bartese 

dore me bateri per pastrimin e këpucëve  dhe shtesave.  

9  Makina elektrike dhe pajisje per pastrim, përkatësisht,  pastruesit e shiritave magnetic  

dhe pastruesit e kokave magnetike  

10  Dorashka për masazhë  

11  Makina elektrike dhe pajisje per pastrim, perkatesisht, pajisje per pastrim  ne amvisni, 

makina për pastrim me  tharje dhe lagëje, njesi për pastrim të ujit ne bazena noti.  

20  Karrika pa mbeshtetje; mbajtëse jo metalike  për fshesa; pyka jo metalike  si mbajtese 

për tharrese rrotulluese te rrobave; varfese për ajrosjen e rrobave.  

21  Instrumented ore per pastrim ne formë fshireseve te vogla jo elektrike ; Brusha per 

pastrim për perdorin ne amvisni; lecka per pastrim; lecka per lustrim; dorashka per pastrim; 

lecka per pastrim; shpuza per pastrim; lesh metali dhe çeliku per pastrim; dorashka nga 

tekstili per pastrim; brusha per pastrimin e tavave; pajisje dore, jo elektrike  per pluhur, 

përkatesisht, lecka për pluhur, brusha per pluhur, mbledhes mbeturinash, dorashka pӕr 

pluhur dhe dorashka per pluhur te te cilat është I ndarë vetem gishti I madh; fshires jo 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

18 

 

elektrik per pastrim  te punuar nga pelhura  me shtesa dekoruese, perkatesisht, lekures se 

drerit (kaprollit), lecka per pastrim te dritareve, leckaper dysheme, lecka per pastrim ne 

amvisni dhe lecka per pastrim te enëve; dorashka per amvisni per perdorim te 

pergjitheshem  te punuara nga fijet sintetike, te cilat veprojnë pa shtesë mjetesh per pastrim; 

dorashka per pluhur; dorashka per lustrim; lecka per pastrim te punuara nga fijet sintetike  

te cilat veprojnë pa mjete shtesë per pastrim;  peshqirë te lagur me pare per pastrim;  Fshesa 

ne formë shpuze per amvisni;  fshesa dore per kabina dushi per pastrim   ne formë fshesave 

me gomë per qelq; fshesa dore per dysheme me gomë per nevoja per pastrim; fshesa dore jo 

elektrike për tepihë(çilima); pajisje dore jo elektrike  per pastrim dyshemeje ne formë 

shtrese ngjitese; makina per pastrimin e tepihave; Lecka per ngjiteje per pastrim; fshesa; 

kanta-kanaçe, gjithashtu me  shtresa ose shtojca per kullim , lecka per pastrim  dhe 

instrumente per pastrim; presa per kullim, lecka per pastrim  dhe instrumente per pastrim; 

presa per fshirjen e pluhurit nga rrobat; lecka per pastrim; lecka pwer pastrimin e dritareve; 

lecka per pastrimin e dyshemeve; lecka per pastrimin e enëve;lecka per pastrim ne amvisni; 

shtresa ngjitese per pastrim; shpuza per pastrim; shpuza per pastrim ne amvisni, shpuza per 

pastrim nga materiali i viskozes, leshit ose plastikes; dorashka per pastrimin e pluhurit, 

dorashka per lustrim, dorashka per amvisni dhe  dorashka per kopsht, te gjitha dorashkat e 

lartë permendura  gjithashtu si produkte  per një perdorim; kapese; mbajtese per tharjen e 

rrobave; tharese me kate per tharjen e rrobave  ne formë  mbajtese per tharje rrobash; 

mbajtese per tharje rrobash  duke perfshirë mbeshtjellese mbrojtese perkatese; pajisje per 

kabina dushi  ne formë tharese  per tharje  apo tharje rrobash;shporta per rroba; vaskë per 

pastrim rrobash  dhe kuti  per sapun te destinuara per amvisni; rul ngjites per eliminimin e 

pa pastertive nga ndresat -rrobat; enë per detergjent per pastrimin e rrobave; dërrasa per 

hekurosje;mbulesas per dërrasa per hekurosje; mbeshtjellese per dërrasa per hekurosje; 

brusha tualeti; brusha per rroea;  mbledhese mbeturinash; rroja elektrike dhe prerese per 

eliminimin e pa pastertive nga rrobat; shporta jo meltalike per rrobe; shporta metalike per 

rrobe.  

22  Litarë; konop; rrjeta per pastrim, përkatësisht, thasë rrjete per pastrimin e rrobave  

24  Dorashka per pastrim si dorashka per pastrimin e trupit; lecka kuzhine  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/611 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bellarom Rocca 

 

 
     

 

(511) 16  Filter letre për kafe  

30  Kafe; zëvendësues të kafesë; preparate bimore për përdorim si zëvendësues të kafesë; 

zëvendësues të kafesë [kafe artificiale ose preparate bimore për përdorim si formë kafeje]; 

kafe me balon (qalde); përzierje e kafesë; kapsula të kafesë (esencë); kafe në kokrra; kafe 

në qese; përzierje e thelbit të kafesë dhe ekstraktit të kafesë; kapuqino; espreso.  
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(210) KS/M/ 2020/612 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bellona 

 

 
     

 

(511) 29  Patate të skuqura (pomfrit), shkopinjë nga patatja; rrush i thatë; lajthi të thata, të 

pjekura, të kripura dhe/ose pikante, kikirika, arra indiane, badema dhe fëstek; fruta të thata  

30  Grurë, produkte orizi dhe misri për ngrënje; pjekurina të ëmbla dhe produkte 

ëmbëlsirash, veçanërisht çokollata, ëmbëlsira, torte, keksa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/614 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Ben Bracken 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës), veçanërisht uiski  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/615 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Belbake 

 

 
     

 

(511) 1  Ëmbëlsues artificiale [preparate kimike].  

2  Ngjyra për ushqim, për përdorim shtëpiak.  

29  Përbërës për pjekje të të gjitha llojeve, të përfshira në këtë klasë, dhe në veçanti fruta të 

ëmbëlsuara, qershi të ëmbëlsuar, rrush të thatë, sulltanas (rrush të thatë të bardhë), lëvozhgë 

të ëmbëlsuar të portokallit, lëvozhgë të ëmbëlsuar të limonit; bajame të përpunuara dhe të 

gjitha llojet frutave arrore; fluska kokosi; mbushje të përgatitur për pjekje, që përbëhen 

kryesisht nga maku (farë e bimës), arra, bajame, fluska kokosi dhe / ose fruta; xhelatinë për 

ushqim; fara të bluara të makut (farë e bimës); lëvorja e frutave dhe / ose frut (mishi) 

frutave citroni për ngrënje, duke përfshirë në formë të tharë ose të dehidratuar; fruta dhe 

bishtajore të ruajtura, të gatuara, të thata dhe të ngrira; përzierje grimtësirash që përmbajnë 

fruta të dehidratuara dhe fruta arrore të përpunuara; patate pure, toptha me patate, duke 
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përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në pluhur; perime, të thata, patatina nga 

perimet; salcë kosi e ëmbël, salcë kosi në formë pluhuri [produkte qumështore], salcë kosi 

artificial (zëvendësim për produktet e qumështit); vaj për pjekje.  

30  Miell; sheqer; sheqer frutash; ëmbëlsues natyral; kakao; qull për ngrënje, agjent për 

trashjen e salcës; kokrra elbi ose spelta; qumësht oriz (sutlash); griz dhe puding grizi, 

polenta (drith i bluar), oriz (couscous), bullgur, quinoa te perpunuara (lloj orizi); thërrime 

buke; përbërës të supave në formë të thërrimeve të bukës dhe brumërave, veçanërisht rruaza 

për supë dhe toptha nga  palca e eshtarve; përbërësit për pjekje të të gjitha llojeve, të 

përfshira në këtë klasë, dhe veçanërisht lustrim për torte (shtresë), lustrim nga sheqeri, 

preparate për forcimin e ajkës së rrahur, krem i rrahur (shllag), aroma për torte, sheqer i 

hedhur, marcipan, pastë marcipani, nugat (tanhallve), uafëll të pjekur, vanilja dhe sheqer 

nga vanilja, shkopinj nga vanilja; pluhur për të bërë pudingje dhe ëmbëlsira (deserte); 

mjaltë, melasë; çokollatë dhe produkte të çokollatës, veçanërisht çokollatë e grirë, toping 

nga çokollata (salcë), fletëza, kokrra (granula) dhe fjolla; çokollatë dekoruese dhe artikuj 

nga sheqeri, fondan (krem i butë); tharm buke i presuar dhe i terur; substanca për fryerje 

gjat pjekjes, veçanërisht pluhur për pjekurina, bikarbonat natriumi, krip aromatike, kalium; 

erëza dhe përzierje erëzash; krip; ekstrakt nga frutat citrike për përdorim në formë arome 

për ushqim, përfshirë ato në formë të thara dhe dehidratuara; pjekje të përziera, pasta 

(krem) për ëmbëlsira; pasta (krem) për brumëra; brum, poheraj, dhe përzierjet e produkteve 

të lartëpërmendura; preparate nga drithërat; pjekurina të ëmbla dhe produkte ëmbëlsirash, 

deserte furrash, desert pudingu, derest çokollate, krepa; buk dhe produkte nga buka; biskotë 

e ëmbël; bombon nga sheqeri.  

31  Fara maku (farë e bimës), bajame dhe të gjitha llojet e frutave arrore; drithëra të 

papërpunuara dhe fara për ngrënje, fara luledielli, fara kungulli, përzierje drithërash; fruta 

të freskëta, beblebia  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/616 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Crelando 

 

 
     

 

(511) 2  Ngjyra, koloritet, boja, llaqe, preparate për ngjyrosje, fletëza metalike, metale në 

formë pluhuri dhe folije metalike për përdorim në punimet me dorë, art dhe punimi me 

maketa (modele).   

6  Folije alumini për përdorim me punë dore.  

8  Vegla dore; vegla dore për përpunimin e drurit, metalit, letres, kartuçit, gurit, plastikes 

ose tekstilit; sharra, sharra për dru, fletëzat e sharres, kornizat e sharres; thika për prerjen e 

mishit, dalta për krijimin e formave; shtërngues me lakesa; gërshërë artizanale, rul për 

prerje, modal (vegla dore).   

11  Fanar nga letra (llampa) dhe paisje lidhëse, të përfshira në këtë klasë.  
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14  Gurë të qmueshëm; arka për stoli.   

16  Latër, kartuq dhe produktet nga to (të përfshira me këtë klasë); fleta letre (produkte nga 

letra), letër shkëlqyes,  pergament, letra për vizatim me ngjyra, faculetra letre; arka, kallëp, 

transportues, mbështjellës dhe çanta nga letra ose kartuçi; kalendar; figura të cilat kopjohen 

në bazë; ngjitëse (produkte nga letra);  shkronja të shkurtëra (me cope); skema (vizatime), 

mostra për qëndisje; gjëra të shtypura; artikuj për libërlidhje; fotografi (të shtypura); 

material për zyre dhe vegla për zyre, përveq mobileve; mjete për ngjitje dhe ngjitës për letër 

dhe material zyreje ose për përdorim në shtëpi në krijimin e modeleve, ngjitës fotografik, 

ngjitës kontakti, shirita ngjitës, ngjitës me fysht; shkronja për përdorim në shtypshkronjë; 

klishe; fotografi, me korinizë dhe pa kornizë; artikuj për artist figurativ, piktor dhe zanatli 

(të përfshirë me këtë klasë); produkte për vizatim, fotografim dhe krijimin e modeleve, 

sprej me ngjyra, masa për modelim,  dru për modelim, material për modele prej sintetike; 

argjilë për modelim dhe dyll për kallëp (që nuk është për përdorim te dentisti); komplete 

për art, zejtari dhe vizatim; brusha për vizatim; ndihmesa për edukim dhe stërvitje (përveq 

aparateve); instrumente për shkrim; vula, ngjyra për vule, jastek për vula; goma (shirita 

elastic) për zyre; gjilpëra me kokë si material për zyre, shpuese (lodra për fëmijë); mbajtës i 

akcesorëve për shkrim; vizore; thika për zanatli, shtresa për zanatli;  akcesorë për vizatim 

dhe pikturim, brusha, complete për vendosjen e ngjyrave, përkatësisht matricë për 

shumëzim, bidon për ngjyra dhe lapsa për me vendosë ngjyra; kanavicë për pikturim, 

pëlhurë për pikturim; folije për paketim nga sintetika; folije nga sintetika për përdorim te 

zanatlinjët; set nga letra dhe ngjitëse për zanatlinjë.   

17  Unaza prej gome.   

19  Dru për përdorim te zanatlinjët.   

20  Korniza për qëndisje; kuti dhe arka nga druri ose sintetika; i gjith malli i cekur veq për 

qëllime të hobit ose punëdore .  

21  Tjerri dhe litari për përdorim në pëlhurë; mëndafshi për thurje, lesh për harnim, fije për 

thurje, pambuk për thurje; fije somoti nga pëlhure për qepje, fije mëndafshi, fije sintetike; 

stof i lëmuar (kamgarn) ; mëndafsh i tjerrun.   

22  Tjerr, litar; fije druri (rafia); fije bime (sisal), fibra agave; mbetje druri gjatë përpunimit 

dhe lesh druri (pulpa); fije leshi.  

23  Tjerr dhe litar për përdorim në tekstil; mëndafsh për qendisje, lesh për arnim,  fije të 

gërshetuara, fije pambuku për qepje; fije somoti nga pëlura për qepje, fije mëndafshi, fije 

sintetike;  stof i lëmuar (kamgarn); mëndafsh i tjerrun  

24  Fijet e endure dhe produkte tekstili (të përfshira nëkëtë klasë); mbulesa për 

tavolina;dantella dhe qëndisje; fijet e endura me qëndisje të shtypura;  pëlhurë (filc).  

26  Dantela dhe qëndisje, shirita dhe lidhëse; pulla, grepa dhe kopse, gjilpëra; lule 

artificiale; shporta për akcesor për qepje; shirit me grepa dhe lak; paisje për qepje (shtesa 

dekorimi); mallra për zbukurim (përveq fijeve); shirita dhe komplet pulla për përpunim në 

artizanatë.   

28  Lojra, lodra; latra loje; lojra komplet për ndërtim; elemente ndërtimi për lojra dhe 

punimi i maketave (në formen e kompleteve ndërtimore dhe  kutive ndërtimore të cilat 

përmbajnë elementet ndërtimore të cekura) për automjete tokësore, ujore dhe ajrore, anijeve 

kozmike, stacioneve kozmike dhe elementeve të tjera teknologjike me përmasa të mëdhe 

dhe figurave të vogla; maketa të gatshme sikur imitacione të ndërtesav, automjete të mëdha 

dhe figura të vogla; kuarte tematike të cilat përbëhen preg figurave të vogla, imitimi i 

njerëzve, kafshëve dhe ndërtesave.  
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(210) KS/M/ 2020/623 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Fromello 

 

 
     

 

(511) 29  Produkte te qumështit; produkte kremi (ajka); lyrese qumështi, posaçërisht lyres 

me bazë qumështi dhe lyres me bazë ajke  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/625 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  GOLDEN HILLS 

 

 
     

 

(511) 29  Vaj dhe yndyrë për ushqim; gjalpë; djath dhe produkte nga djathi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/626 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Golden Ball 

 

 
     

 

(511) 30  Miell; drithëra dhe produkte nga drithërat; pllaka të mueslit; bukë dhe pjekurina 

të mira.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/627 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

(540)  Glykanthi  
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 29  Qull frutash, reçel, xhelatinë, lyrës-salcë  të embël  

30  Mjaltë, lyrës të embël-salca,  të përfshira në klasën 30, embëlsira dhe pastiçeri, 

bombone, karamele,  çokolata të vogëla dhe çokolata.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/628 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Glenfell 

 

 
     

 

(511) 29  Mish i ngrirë dhe konservuar dhe produkte të mishit, përkatesisht, mish dhe 

suxhuk, përpunime mishi, përpunime nga  suxhuku,  salçiçe të vogla të konservuara, 

xhelatinë mishi; pasta mishi, leng mishi, salçiçe, salçiçe të vogëla, suxhuk gjysem të pjekur 

(gjakosur),  suxhuk bolonje (sugjuk), suxhuk i braunschveiger , suxhuk të tymosur,  suxhuk 

bratvurst , suxhuk polak, suxhuk italian, suxhuk të stines se veres, mish viçi bolonje dhe i 

tymosur, suxhuk frankfurti, mish për hamburger,  salçiçe  për hot-dog, muese nga 

mishi,lyrës –salcë me bazë mishi, mish i tymosur dhe kriposur më afat gjysëm 

qëndrueshmërie ( proshutë) , mish derri i tymosur dhe tharë ( slanina), sallamë, mortadella-  

përzierje e mishit të derrit dhe viçit , lekurë nga  mishi i derrit i tymosur dhe i tharë, mish 

gjedhi i pjekur, pashteta më mish gjedhi;  mish viçi; ekstrakte të mishit të gjedhit, mish i 

konservuar dhe zier; shpend të konservuara dhe  ngrira  dhe produkte nga shpendët, 

përkatësisht, pula, gjel deti (çura), pata, salçiçe nga mishi i çurës-gjel detit, salçiçe nga 

mishi  pules dhe salçiçe ngas mishi i patës; mish pule të konservuar dhe zier, mish pate ose 

gjel deti (çure); mues pule, supa toptha nga mishi i pules; çofte të mëdha nga mishi i gjel 

detit –(çurës) 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/629 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Glenalba 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike  (përpos birrës),  posaçërisht pije të forta alkoolike; viski dhe liker 

më bazë të viskit, kryesisht viski i Skotlandes  dhe Liker   më bazë të viskit të Skotlandes,  

të prodhuara në Skotlandë  
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(210) KS/M/ 2020/630 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Glen Orchy 

 

 
     

 

(511) 33  Pije  alkoolike (përpos birrës), posaçërisht verë, Pije të forta alkoolike dhe liker  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/631 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  GIULIO PASOTTI 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike  (përpos birrës), në veçanti verë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/633 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Gelatelli 

 

 
     

 

(511) 30  Embëlsira te ngrira; akullore; jogurt i ngrirë [embelsirë e ngrirë]; sherbet 

[akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/634 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Gaztelu 

 

 
     

 

(511) 33  Pije të forta alkoolike dhe Liker  
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(210) KS/M/ 2020/635 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Galpo 

 

 
     

 

(511) 29  Produkte të qumështit  dhe produkte nga qumështi i të gjitha llojeve, posaçërisht 

djathëra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/636 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  G. Bellini 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfumeri, kozmetikë, vajëra esenciale; losione per flokë; mjete për 

pastrimin e dhembëve [pastë, xhelatinë,leng]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/637 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Funny Worms 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe  embëlsira; çokolatë dhe produkte te çokolates; bombone; 

embëlsira; bombone frutash  te gomes dhe rrenjë te embëla embëlsira]; bombone;  duket 

perfsdhirë te gjitha mallerat e lartëpermendura me zavendesime per sheqer  
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(210) KS/M/ 2020/638 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Fully Nuts 

 

 
     

 

(511) 30  Akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/639 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Frunky 

 

 
     

 

(511) 29  Produkte qumështi dhe zavendesues per produkte te qumështit; jogurt; fruta te 

perpunuara, këpurdha dhe perime (duke perfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret); fruta te 

pergaditura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/640 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Fruity Temptation 

 

 
     

 

(511) 30  Çaj,  çajëra frutash, çajëra aromatik frutash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/641 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Fruit-King 
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(511) 29  Jogurt; kos; produkte te qumështit, perpos akullores, akullore nga qumështi dhe 

jogurti i ngrirë, te punuar kryesisht nga jogurti, ajka dhe/ose qumështi i tharrtuar (kosi) ; te 

gjitha mallerat e lartëpërmendura gjithashtu me permbajtje frutash dhe shtesa frutash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/642 

(220) 23/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FRUITDREAM 

 

 
     

 

(511) 30  Akull per ngrenje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/648 

(220) 24/04/2020 

(731) Rivian IP Holdings, LLC 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  RIVIAN 

 

 
     

 

(511) 9  “Ndërfaqe për kompjuterë; programe kompjuterike për dizajnimin e ndërfaqeve për 

përdorues; aparat i lidhur pa tela që operon me bateri elektrike me softuer dhe firmuer që 

përditësohet nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e elektricitetit të ruajtur për përdorim 

në banesa dhe ndërtesa; aparat i lidhur pa tela që operon me bateri elektrike me softuer dhe 

firmuer që përditësohet nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e elektricitetit të ruajtur që 

furnizohet nga apo në një rrjet të energjisë elektrike apo burimet tjera të gjenerimit të 

rrymës elektrike për stabilizimin dhe plotësimin e kërkesave për elektricitet dhe qëllimet e 

përdorimit; softuer kompjuterik për monitorimin, optimizimin, dhe rregullimin e ruajtjes 

dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur në dhe nga aparate të tilla të lidhura pa tela e që 

operojnë me bateri elektrike; bateri për furnizimin me rrymë elektrike të motorrëve për 

automjete elektrike; konektorë të rrymës elektrike që montohen në muri për mbushjen e 

automjeteve elektrike; priza mobile për konektorë të rrymës elektrike për mbushjen e 

automjeteve elektrike; softuer i shkarkueshëm në natyrën e aplikacioneve mobile për 

monitorimin e mbushjes më rrymë dhe statusin e automjeteve dhe kontrollit nga distanca të 

veturave; softuer i shkarkueshëm në natyrën e softuerit të sistemit operativ të automjeteve; 

aparate navigimi për automjete [kompjuterë në tabelë dirigjimi]; lokalizues të automjeteve 

dhe pajisje rikthimi të programuara për të përdorë sistemin global të navigimit (GPS) dhe 

telekomunikimet celulare; radio për automjete; alarme kundër vjedhjeve; mbushës të 

baterive për përdorim me bateri të automjeteve; kontrolle të lundrimit (udhëtim me 

shpejtësi konstante) për vetura motorike; pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht 
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vibrim elektronik, monitorë të dridhjes, lëvizjes, këndit, temperaturës dhe voltazhës; pajisje 

të sigurisë së veturës, gjegjësisht sistem të montuar vëzhgimi automjetesh që përbëhet nga 

kamera dhe monitorë për ekspozimin dhe eliminimin e këndëve të vdekura në dy anët e 

veturës; transresiverë pa tela më teknologji të grumbullimit dhe shfaqjes për statusin dhe 

përcjelljen e gjitha llojeve të automjeteve në mjedise lokale; bateri, elektrike për automjete; 

pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht monitorë elektronik të shtypjes së gomave; 

pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht senzorë dhe kamera për vozitje mbrapsht; 

njësi për balansimin e gomave për automjete tokësore; sisteme të hyrjes pa çelës dhe 

sisteme të ndezjes pa çelës për automjete që përbëhen nga mikroprocesorë, pranues 

elektronik te sinjalit, dhe pullë çelësi me transponder elektronik të sinjalist; matës të 

shpejtësisë për automjete; detektorë të objekteve të radarit për përdorim në automjete; 

sensorë të GPS të montuar në automjete për përcaktimin e shkallës së lëvizjës për një 

automjet; mbushës të baterive të telefonave celularë për përodrim në automjete; pjesë të 

motorit të automjeteve, gjegjësisht termostate; pajisje audio për automjete, gjegjësisht 

sisteme stereo, altoparlante, përforcues, stabilizatorë, mbikalime dhe shtëpiza për 

altoparlantë; porte USB për mbushje për përdorim në automjete; dry elektrikë për 

automjete; kamera të retrovizoreve për automjete; kontrolle të klimës së automjeteve; 

kontrollorë pa tela për monitorimin dhe kontrollimin nga distanca të funksionit dhe statusit 

të pajisjeve dhe sistemeve tjera elektrike, dhe mekanike, gjegjësisht baterive, sigurisë, 

ndriçimit, dhe sistemeve të përcjelljes dhe sigurisë; startues të kontrollit nga distanca për 

automjete; sisteme të lokalizimit, përcjelljes dhe sigurisë së automjeteve që përbëhen nga 

antena dhe radio transmetues që vendosenë në automjet; regullatorë të voltazhës në 

automjete; pajisje audio për automjete, gjegjësisht altoparlante për audio sisteme të 

automjeteve; instrumente navigimi për automjete [kompjuterë të montuar]; konektorë 

elektrik për lidhje të automjeteve motorike me rimorkio të tyre; bateri për automjete; 

aparate elektrike, gjegjësisht, stacione mbushëse për mbushje të automjeteve elektrike; 

analizatorë të kompjuterizuar të motorit të automjeteve; kabllo vazhduese për përdorim me 

automjete; adapterë të rrymës për përdorim me automjete; kabllo elektrike për përdorim me 

automjete; akumulatorë, elektrik për automjete; termostate për automjete; indikatorë 

automatik të shtypjes së ulët në goma të automjeteve; incizues të kilometrazhës për 

automjete; telekomandë për operimin e alarmeve të automjeteve.”  

12  “Automjete tokësore dhe pjesë e pajisje për to, gjegjësisht pjesë strukturore dhe 

komponentë të ingranazheve në natyrën e motorëve elektrik, kuti të shpejtësive dhe 

boshteve; shasi të automjeteve motorike; rrjete të valixheve për automjete; mbulesa të 

përshtatura për automjete; zingjirë kundër rrëshqitjes për automjete; arnë për riparimin e 

gomave të automjeteve; pompa për fryrje të gomave të automjeteve; zbukurime të 

brendësisë së automjeteve; veshje të brendësisë së automjeteve; brendësi të përshtatura më 

lëkurë për automjete; korniza për tabela regjistrimi; mbajtëse për tabela regjistrimi; tapiceri 

për automjete; automjete elektrike tokësore; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht 

motorë; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht pasqyra retrovizore, fshesa të xhamit të 

përparmë dhe dera të pasme; automjete me përformansë të lartë plotësisht me bateri 

elektrike; ulëse të automjeteve; qendra të rrotave të automjeteve; rrota të automjeteve; 

tapiceri, mbulesa të përshtatura për automjete; timona për automjete; motorë për automjete 

tokësore; raft tavani, amortizatorë, susta, shkopinj stabilizues, dhe varëse, të gjitha për 

automjete; panele zbukurimi për shasi të automjeteve; kaliper të frenave për automjete 

tokësore; mbulesa të përshtatura të ulëse për automjete; piedestale të motorëve për 
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automjete; mbështjellëse automjetesh vinil të para-dizajnuara dhe të përshtatura posaçërisht 

për automjete; pjesë automjetesh, gjegjësisht zorrë të drejtimit të energjisë; simbole për 

automjete; jastëk për ulëse të automjeteve; montime të nyjave të rrovave të automjeteve; 

bartëse të skijave për automjete; pasqyre për automjete, gjegjësisht retrovizore; ingranazhe 

për ecje mbrapa për automjete tokësore; grepa të dizajnuar posaçërisht për përdorim në 

automjete për të mbajtur aksesorë të automjeteve; xhama të përparmë të automjeteve; 

pajisje kundër vjedhjeve për automjete; goma për automjete; tuba të gomave për automjete; 

inflator të gomave; pjesë plastike për automjete, gjegjësisht zbukurime dhe mbrojtëse 

plastike të nxjerrura për pjesë të jashtme dhe brendshme të automjeteve; automjete 

tokësore, gjegjësisht vetura elektrike, kamionë dhe xhipa; mbulesa gjysëm të përshtatura 

për automjete; kompresorë ajri për frena të automjeteve tokësore; cilindra të ajrit për frena 

të automjeteve tokësore; kofano të automjeteve; shasi për automjete motorike; mbrojtëse të 

ulësve të automjeteve; pjëse riparimi strukturore për kamionë dhe automjete tjera motorike; 

mekanizma të ingranazheve të automjeteve që përbëhen nga friksioni, transmisioni, boshti i 

makinës, dhe diferenciali; mbulesat e epërme të transmisionit për automjete tokësore; 

pllaka instalimi të transmisionit për automjete tokësore; kuti transmisioni për automjete 

tokësore; shufër tërheqëse për automjete; kapak kundër baltës për automjete; shkallë për 

bashkëlidhje në automjete tokësore; shufra për tërheqje të automjeteve; kapakë të rrotave të 

automjeteve dhe pjesë strukturore për to; automjete për gjitha terrenet (ATV); sensorë për 

automjete tokësore, gjegjësisht, sensorë të çiftit të rrotullimit të energjisë elektrike, që 

shiten si komponentë të sistemit të drejtimit të energjisë; kapak të rrotave të automjeteve; 

kuti të ingranazhë për automjete tokësore; frena për automjete; shasi të automjeteve; 

transmisione për automjete tokësore; pjesë të automjeteve, gjegjësisht xhama kundër diellit 

për xhamin e përparmë; pjesë të automjeteve, gjegjësisht ballike kundër diellit; pjesë të 

automjeteve, gjegjësisht degëve të rrotave që sillen bosh; pjesë të automjeteve, gjegjësisht 

nyje të sferave; pjesë të automjeteve, gjegjësisht traversë varëse; pjesë të automjeteve, 

gjegjësisht nyje lidhëse të shpejtësisë konstante; ndalesa të valvulave për goma të 

automjeteve; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht diferenciale; mburoja të kofanos si 

pjesë strukturore të automjeteve; boshte të makinave për automjete tokësore; linja të 

frenave për automjete; cilindër frenash për automjete tokësore; kaliperë frenash për 

automjete tokësore; pjesë varëse për automjete tokësore, gjegjëisht fletë të sustave; pjesë 

suspensioni për automjete tokësore, gjegjësisht susta me spirale; fshesa të xhamit të 

përparmë për automjete; qarqe hidraulike për automjete; pjesë suspensioni për automjete 

tokësore, gjegjësisht barazues; veshje të brendshme të përshtatura me lëkurë për automjete; 

shtresa të disqeve frenuese për automjete; mbajtëse të gotave për përdorim në automjete; 

transmisione për automjete tokësore dhe pjesë zëvëndësimi të tyre; rripa për transmisione 

për automjete tokësore; sisteme suspensioni për automjete tokësore; kushineta të rrotave 

për automjete tokësore; dritare xhami për automjete; alarme kundër vjedhjes për automjete; 

harduer frenash për automjete; rafte të bicikletave për automjete; komplete të portbagazhit 

të boshtit për përdorim me automjete tokësore; kushineta të bushtit për automjete tokësore; 

disqe frenash për automjete tokësore; kontejnerë që vendosen në rafte tavani për automjete 

tokësore; automjete të shërbimeve sportive; jastëk ajri (airbag) për automjete; dritare të 

automjeteve; rripa të sigurisë për përdorim në automjete; valvula për goma të automjeteve; 

sirena për automjete; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht rripa transmisioni; friksione 

për automjete tokësore; mbulesa të përshtatura për vetura dhe kamione për qëllime të 

mbrojtjes nga moti dhe elementet; shtrënguese të kokës për automjete; jastëk ajri që fryhen 
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për përdorim në automjete për parandalimin e lëndimeve gjatë ndeshjeve; zingjirë të 

vozitjes për automjete tokësore; aksesorë e pjesë reserve për automobila, gjegjësisht çanta 

organizimi për vetura, rrjeta dhe tabake që janë posaçërisht të përshtatur për përdorim në 

automjete; rripa të sigurisë për ulëse të automjeteve; rrjeta të valixheve për automjete; 

shtresa frenash për automjete tokësore; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht boshte; 

pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht ingranazhe; pjesë metali për automjete, 

gjegjësisht veshje dekorative nga metali për pjesë të brendshme dhe jashtme të 

automjeteve; automjete elektrike, gjegjësisht vetura, kamione dhe xhipa; biçikleta; alarme 

të paralajmërimit për ecje mbrapsht për automjete; disqe të rrotave për automjete; dry 

eletrik për automjete motorike; sisteme të alarmit për automjete motorike; njësi drejtimi për 

automjete tokësore dhe pjesë për to; spojlerë për automjete; pjesë për këmbë në anën e 

jashtme të automjeteve; jastëk ajri (airbag); amortizatorë për automjete; parakolp për 

automobila; rafte tavani të automjeteve për ngarkesa si dhe bartëse të valixheve; mbulesa të 

përshtatura të automjeteve; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht pjesë për këmbë; 

pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht mburoja kundër baltës; pjesë të automjeteve 

tokësore, gjegjësisht parafango; pjesë të automjeteve, gjegjësisht amortizatorë; dyer për 

automjete; leva për sinjale të kthesave për automjete; mbulesa të kapakut të benzinës për 

automjete tokësore; kapak të pllakave të regjistrimit për automjete; panele të dyerve për 

automjete.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/652 

(220) 24/04/2020 

(731) PIERREL S.P.A. Strada Statale Appia 

7 BIS, 46/48 81043 – CAPUA (CE), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  PIERREL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, ilaçe me emra të markës (ang.: proprietary medicines), 

produkte zooteknike, veterinare dhe sanitare; shiringa të mbushura për qëllime mjekësore 

(që përmbajnë farmaceutikë); anestetikë dentare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/653 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Cremosano 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht; produkte nga qumështi; produkte qumështi; dhallë, qumësht I 

kondenzuar, ajkë, ajkë e freskët; jogurt, produkte nga jogurti; pije me jogurt; produkte nga 

jogurti me pemë; kvark (lloj ajke), produkte nga kvarku (lloj ajke); produkte nga kvarku me 
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pemë; pije të cilat kryesisht kanë përbërjen e qumështit; ëmbëlsira të cilat kryesisht kanë 

përbërjen nga produktet e qumështit, jogurtit ose kvarku; grimsina të cilat kryesisht kanë 

përbërje nga qumështi, jogurti dhe kvarku; të gjitha produktet e lartëpërmendura përveq 

dhjathit dhe produkteve nga djathi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/654 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Crispy Break 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe ëmbëlsira, patispanja me keks, patispanja të mbushura; biskota, 

kuleq, çokolatë, produkte çokolate, praline, ëmbëlsira nga sheqeri;duke përfshirë produktet 

e cekura më lartë me zëvendësues sheqeri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/655 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Biscino 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe ëmbëlsira, produkte bukëpjekësish, biskota; përfshirë të gjitha 

produktet e lartpërmendura me çokollatë dhe / ose zëvendësues të sheqerit; produkte 

çokollate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/656 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Golden Sun 

 

 
     

 

(511) 29  Yndyrna për ushqim, vajra për ushqim.  

30  Oriz, miell  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

32 

 

 

(210) KS/M/ 2020/657 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Goldessa 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht dhe produktet e qumështit, veçanërisht djath.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/658 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Creme Goldessa 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendët dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të ziera; xhelatinë, reçel; vezë, qumësht dhe produkte qumështi, 

përkatësisht djath, gjalpë, ajkë, akullore,jogurt, jogurt të ngrirë, qumësht të thartë- kos, 

vajra dhe yndyrna të ngrënshëme, salcë për sallatë; mish, peshk, fruta dhe perime të 

konservuara; djath i fortë, djathë i butë dhe djath krem; produkte te djathit  per lyerje te 

pergaditur nga djathi per lyerje me shtesa aditivi te cilat ndikojnë ne shije sië është peshku, 

mishi dhe produktet e sallamit, përfshirë edhe perimet, frutat, erëzat,bimet ( barishtet)  dhe 

esencat  

30  lyrje (salca) për sallata  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/659 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Goldfield 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; produktet e duhanit, në veçanti cigare; letra cigaresh, tuba cigaresh; 

Artikujt e duhanpirësve, përkatësisht kuti metalike  të duhanit, cigare dhe mbajtëse cigaresh 

(kamish),cigare dhe  kuti cigaresh , take tuke, asnjë prej mallrave të lartpërmendur nuk janë 

të metaleve të çmuar ose legurave  të tyre ose të mveshura me to, mbajtese (baza) të tubave, 

pastruesit e tubave, preres duhani, tuba, shkrepëse, pajisje xhepi për mbeshtjellëjen e 

cigareve, filtra per cigare; çakmak   
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(210) KS/M/ 2020/660 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Goldhauch 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/661 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Goldpress 

 

 
     

 

(511) 34  Produkte të duhanit, veçanërisht cigare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/662 

(220) 24/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Goodshot 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave); Liker bimor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/663 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Goody 

 

 
     

 

(511) 30  Produkte nga drithërat; drithëra, posaçërisht drithëra te thara ( kornfleks) si 
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ushqim dietik, muesli(muesli" është një përzierje e lirshme e tërshërës të mbështjellë 

kryesisht ose lule misri së bashku me copa të ndryshme frutash të thata, arra dhe fara), 

pllaka muesli ; perfshirë te gjitha mallërat e lartëpermendura me shtojca frutash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/664 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Goody Cao 

 

 
     

 

(511) 29  Preparate për përgaditjen e  pijeve te  qumështit (në të cilat qumështi është 

mbizotërues)  

30  Preparate për pergaditjen e pijeve me bazë kakaos, çokolate,  dhe pije qumështi me 

çokolatë; produkte nga drithërat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/665 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Grafenwalder 

 

 
     

 

(511) 32  Birra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/666 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Biscuit Bini's 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe ëmbëlsira, brum për kuleç të ëmbël – kek, biskota të mbushura  
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(210) KS/M/ 2020/667 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bissimo 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe ëmbëlsira, kuleç të ëmbël – kek, puding në formë sfungjeri, kuleç 

të vegjël të ëmbël dhe biskota; të gjitha produktet e lartpërmendura, përfshirë ato të lyera 

me çokollatë; produkte çokollate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/668 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Grandiol 

 

 
     

 

(511) 1  Plehra, plehra të lëngshëm, pleh në shkopinj; Produkte kimike për zhdukjen e 

sëmundjeve të bimëve, mjete nxitëse për rritjen e bimëve, mjete për forcues të bimëve, 

lëndë ushqyese  për bimë; dheu i kompostuar, dhe për lule, malç (një material si gjethet e 

kalbura, lëvore, ose plehra, që përhapet rreth ose mbi një bimë për të pasuruar ose izoluar 

dheun) , perdoret si pleh (nëse përfshihen në këtë klasë); Të gjitha produktet e 

lartpërmendura vetem per  konsumatorët e fundit  

5  Produkte për shkatërrimin e dëmtuesve të kafshëve; Fungicide, herbicide; Përgatitjet për 

heqjen e algave  

21  Enë, shporta dhe kuti lulesh prej plastike, druri, tapë, kallami, rogozi(  bimë ujore 

shumëvjeçare  te cilat rriten ne moçale ,. ose shkurre; Enë, shporta dhe kuti për bimë prej 

plastike, druri, tapë, kallami, rogozi ose shkurre; Enë, shporta dhe kuti për lule dhe bimë 

prej guri, qelqi ose porcelani; Enë qeramike për lule dhe bimë; Produkjte qelqi, enë 

porcelain dhe qeramike  te cilat nuk janë te perfshira ne klaset tjera.  

31  Produkte dhe drithëra kopshtare dhe pyjore dhe fara ; farapër bari, fara të barit; fara, 

bimë dhe lule natyrale ;  lloj lulesh ( qe mbjellen me frut si patate psh. Zambaket); bimë të 

mbjella; bukete me lule të thata, aranzhime me lule të thata për qëllime dekorative; tufa me 

bar te njomë për qëllime dekorative; tufa (buketa) me lule të thata dhe bimë për qëllime 

dekorative.  
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(210) KS/M/ 2020/669 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Grandseigneur 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro, 

cigare dhe duhan për tymosje(pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në 

veçanti letra per  cigare, shkrepese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/670 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Black Moon 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe produkte ëmbëltoresh; pjekurina, kuleç të ëmbël – kek, madlena 

(biskota franqeze), biskota të mbushura me fruta dhe çokollatë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/671 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bitterol 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/672 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Blu Moon 
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(511) 29  Produkte të qumështit dhe zëvendësues të qumështit; djath.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/673 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bodega 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan dhe produkte të cilat rrjedhin nga duhani; puro të holla; produkte për 

duhan pirës; kavanoz për duhan, mbajtës për puro dhe cigare, kutia për puro dhe cigare, 

tavëll, mbajtës për llulla, pastrues për llulla të duhanit, prerës për puro, tuba, shkrepsa, 

pajisje xhepi për mbështjelljen e cigareve, letër për cigare, tub për cigare me ose pa filter, 

filtera për cigare; çibrit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/674 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Boğazin kalbi Raki 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës); pije të forta alkoolike [lëngje]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/675 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Boneau 

 

 
     

 

(511) 32  Pije jo alkoolike të përfshira në këtë klasë; ujë, ujë mineral dhe i gazuar; ujë me 

shije; limonadë; pije të gazuara.  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

38 

 

 

(210) KS/M/ 2020/676 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BOTTE DEI CONTI 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës), posaqërisht vera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/677 

(220) 27/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Burg Schöneck 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/680 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bylinovka 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/681 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Camaro 

 

 
     

 

(511) 8  Thika, piruj, lugë; qelës i kanaqeve (joekeltrik), thika për vezë (joelektrik), thika 

për perime, sopata, prerës për feta për djath (joelektrik), dana për arra, prerës për pica 
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(joelektrike), gërshërë, mbajtëse (aparat kuzhine).  

21  Paisje, tenxhere dhe enë për përdorim në amvisri dhe kuzhinë; tenxhere dhe enë 

kuzhine për zierje, tenxhere, tigan për fërgim, tigan i thellë, shkopinj për mish; kallëp për 

pjekjen e kuleqëve, kallëp për pjekje, enë për sufle, enë për kube akulli; enë;lugë për 

përzierje (aparat kuzhine), lopata kuzhine, kullojsa (paisje shtëpiake), sita (aparat shtëpiak) 

tëhollues, garuzhdë në formë luge, lopatëza për shërbim për torte, gypa, enë për tharjen e 

sallates, kruese (aparat kuzhine), enë për fill dhe lyerje për përdorim në kuzhinë, lopatëza të 

vogla për përdorim me ushqim, lopatëza për akullore, garuzhda, rende dhe prerës (paisje 

shtëpiake), prerëse për hudra (paisje shtëpiake), nxjerrës i tapave, qelës për hapjen e 

shisheve, aparate të kuzhinës për bluarje për përdorim shtëpiak (joelektrik), aparate pë 

përzierje (joelektrike), aparate për shtrydhjen e frutave (joelektrik); dërras për prerje për 

përdorim në kuzhinë; dërrasa për prerjen e bukes, kuti për bukë, shporta për bukë; enë për 

gjalpë, mbulesë (kapak) për gjalpë; shërbyes për shtëpi; qëndrues për thika (e zbrazët); enë 

për krip dhe biber, mulli për krip dhe biber (dore); mulli për kafe (dore); enë për zierjen e 

kafes (joelektrik); enë kuzhine (joelektrik); enë xhami, porcelain dhe produkte çeramike (të 

përfshira në këtë klasë), enë për pije dhe gota, shishe për ujë, bokall, bokall (shishe për 

pije), gota për vezë; shtresa (përveq mbulesave për tavolina të punuara prej letre). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/682 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Captain Rondo 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe ëmbëlsira, pjekurina dhe ëmbëlsira me çokolladë, pjekurina 

çokollade.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/683 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Hachón 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (perpos birrave); verë  
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(210) KS/M/ 2020/684 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Hampstead 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (perpos birres), perkatesisht gjin  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/685 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Harvest Basket 

 

 
     

 

(511) 29  Topa kineze nga patateja; petulla (llokuma) me patate; sallatë me patate; pure  

nga patateja;grimësira nga  patatet; fjolla te thekura nga patatet; produkte gjysem te pjekura 

te patateve; krepa te patates; patate të mbushura me levore; patate të përpunuara; patate të 

konservuara; petulla patatesh të bluara; grimësira me bazë patate; rosti (patate të bluara të 

skuqura në vaj të nxehtë); ushqimi i gatshme që përbëhet kryesisht nga fruta ose perime të 

konservuara thara,   të thata, të ziera, ftohura ose ngrira, në veçanti të patateve; fruta dhe 

perime të konservuara  të thata, të ziera, te ftohura  dhe të ngrira  

30  Miell patatesh; grimesira nga mielli i patates; embelsira me miell patatesh; ushqim i 

gatëshem  i njelmët i punuar nga mielli i patates.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/686 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Hatherwood 

 

 
     

 

(511) 5  Shtojcave ushqyese të kafshëve, përkatësisht shtesave dietike jo-mjekësore për 

kafshët; shtesa dietike që nuk janë përshtatur për përdorim mjekësor  

29  Mish, peshk, shpend dhe kafshë gjahu, përfshirë mallrat e lartpërmendura në formën e 

ngrirë; produktet e mishit dhe delikatesat; ekstrakte mishi; guaska; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të ziera, përfshirë edhe mallrat e sipërpërmendur në formën e 

ëmbël dhe / ose turshi; xhelatinë;  reçel, marmeladë, komposto dhe lyerje të ëmbëla bazuar 

në fruta, perime, frute te arrave ose produkteve të qumështit; vezë, qumësht dhe produkte 
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qumështi, gjalpë, djathë, qumësht të freskët, qumësht me afat te gjatë qendrueshmerie, ajkë, 

jogurt, qumësht të thartuar-kos, qumësht pluhur për qëllime ushqyese,  deserte nga jogurti, 

kosi dhe ajka; mish, salcice, peshk, fruta dhe perime të konservuara; fruta te arrave të 

përpunuara; vajra dhe yndyrna per ushqim; ushqime të gatëshme që përbëhen kryesisht nga 

mishi, peshku, shpendët, kafshë gjahu, guaska, vezët, perimet, frutat dhe / ose produktet e 

qumështit; ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, shpendët, kafshë 

gjahu, guaskat, vezët, perimet, frutat dhe / ose produktet e qumështit; ushqim dietik, jo i 

përshtatur për përdorim mjekësor, i përfshirë në këtë klasë.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendesues te kafes; miell dhe produkte te 

punuara nga drithërat,  drithëra, muesli dhe produkte nga mielli integral; brumëra ushqyese; 

kafe, çaj, kakao  dhe pije çokolate; kae dhe kakao pro rodukte per perpunimin e  e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; aroma per ushqim; bukë dhe pjekurina; embëlsira, embelsira 

dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharem buke, pluhur per pjekurina 

(fryrje), nisheste per ushqim; krip; mustardë; majonez,  salcë domatesh (keçap); uthull, 

salca (melmesa), lyrje – salcë per sallata; melmesa, ekstrakte melmesash, bimë te thara; 

gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, oriz, 

bukë, pjekurina dhe/ose embëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht perbehet prej  dritherave, 

brumerave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose embëlsirat;  gjëra ushqimore 

(zarzavate) dietale ushqyese, të cilat nuk janë të pershtatura për përdorim ne mjekësi, te 

cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, oriz, bukë, 

pjekurina dhe /ose embëlsira; ushqim dietal, I cili nuk është I përshtatur për përdorim ne 

mjekësi, I përfshirë ne ketë klasë.  

31  Fruta dhe perime të freskëta; fruta të arrave [fruta]; fara, bimë natyrale dhe lule; 

barishte(bimë) të thata; ushqim për kafshë;  shtroja per  kafshë.  

32  Birrë; birrë jo-alkoolike; birrë dietale; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për përgaditjën e 

pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave), verëra, pije te forta alkoolike (pije alkoolike) dhe liker, 

si dhe pije alkoolike të përziera me qumësht, kokteje dhe aperitivë të bazuara në pije 

alkoolike dhe verë; pije që përmbajnë verë; përgatitjet për përgatitjen e pijeve alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/691 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CASALE AI CAMPI 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolime (përveq birrës), posaqërisht vera.  
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(210) KS/M/ 2020/693 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Heilbronner 

 

 
     

 

(511) 6  Paletë transporti, tërësisht ose pjesërisht, prej metali; paletë  për një ose me shumë 

perdorime, tërësisht ose pjesërisht, prej metali, për transportin, ruajtjen –magazinimin dhe 

ekspozimin e mallrave.  

20  Paleta transportuese, nga druri ose plastika; ; paletë  për një ose me shum perdorime, 

nga druri ose plastika,per  transport,  magazinim dhe ekspozim te mallit.  

39  Logjistika e transportit, magazinimi-ruajtja.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/694 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Hearts Desire 

 

 
     

 

(511) 30  Çaj, çajëra frutash, çajëra me aromë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/695 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Inferno 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqim për foshnje; shtesa ushqimore; shtesa minerale ushqimore; shtesa 

ushqimore të cilat përmbajnë vitamina  

29  Mish dhe perpunime të mishit, peshk dhe produkte peshku, fruta tjera te detit (jo të 

gjalla) dhe produkte nga ai ushqim, shpend dhe produkte nga shpendet, shtazë gjahu dhe 

produkte nga shtazet e gjahut, suxhuk dhe produkte te mishit të tharë, guaska ( jo te gjalla) 

dhe produkte nga to, ekstrakte mishi, peshku, shpendeve, shtazë gjahu dhe perime, fruta 

dhe perime,  duke perfshirë ne formë të thartuar  ne te embël dhe /ose ne salcë te thartuar  

dhe/ose te grira   dhe/ose ne formë sallate, tul frutash, produkte nga patatet e të gjitha 

llojeve, perpos preparative  per miell patatesh dhe qullë nga patatet  ( te perfshirë ne kete 
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klasë), rriska patatesh; te gjitha produktet e lartëpërmendura  e cila përfshinë edhe mallin e 

cekur  ne formë të ruajtur (prezervuar), konzervuar, zier, tharë dhe/ose ngrirë; arra te 

perpunuara,  fruta arrash te caktuara te perpunuara, duke përfshirë edhe ato me fruta te 

thara; xhelatinë; reçel, marmeladë, pure frutash dhe lyres tjerë të embël me bazë frutash dhe 

perimesh (te perfshirë ne ketë klasë); vezë, qumësht dhe produkte te qumështit, gjalpë, 

djath, produkte te djathit, ajkë, jogurt, kvark djath (kvark është një lloj djathi kremë  pa 

yndyrë me pak kalori/  ose jogurt i trashë  ka preardhje nga Gjermania dhe Austria); 

Qumësht pluhur për ushqim, deserte nga jogurti, kvark djath, ajkë, qumësht dhe /ose fruta; 

vaj dhe yndyrë për ushqim; supa, lëng mishi dhe speca te mbushur, duke përfshirë edhe 

ushqimin e gatshem; salata me mish, peshk, shpend, shtazë gjahu, suxhuk, fruta te detit,  

me bazë perimesh dhe /ose frutash; lyrese-salca me bazë qumështi, jogurti, djathi ose 

qumështi te thartuar-kosi; patatina nga patatet, shkopa nga patatet;  shujta te pergaditura 

(gatshme) dhe ushqim I ngrirë e cila kryesisht perbehet prej  ose ne teresi nga mishi, 

peshku, shpendet, shtazë gjahu, frutat e detit, patateve, frutave te pergaditura, perimeve 

dhe/ose djathi  (te perfshirë me kete klasë); substance dietale  dhe ushqim per perdorim jo 

ne mjekësi, e cila kryesisht përbehet  opse ne teresi prej  mallërave te lartëcekura me lartë ( 

te perfshirë me kete klasë).  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendesues te kafes;  iell dhe produkte 

nga drithërat, drithëra, muesli dhe produkte integrale; kafe, çaj, kakao  dhe pije nga 

çokolata; preparate nga kafeja dhe kakao per  përgaditjen e pijeve alkoolike dhe jo 

alkoolike, aroma per zarzavate; bukë, pjekurina te embëla  dhe produkte embëlsirash, 

embëlsira (duke përfshirë edhe ato te pergaditura me zavendesues per sheqer), çokolata dhe 

produkte nga çokolata, çokolata te mbushura (praline), akull; puding; mjaltë, melasë; 

tharem, pluhur për pjekurina , nisheste për ushqimkripo, mustardë; majonez, salcë 

domatesh (keçap); tul nga perimet, uthull, salca ( shtesa ushqimi), lyres-salcë për sallata, 

salca dhe lyrje; melmesa, ekstrakte melmesash, barishte-bimë të thara; pica dhe produkte 

nga picat, brumëra, duke përfshirë edhe ato të përgaditura dhe /ose ngrira; senduiçe, bukë 

ne formë topthash dhe  bagete (bukë te vogla te zgjatura); senduiçe; sushi; shujta te 

pergaditura dhe  ushqim I ngrirë, e cila përbehet kryesisht ose ne veçanti prej  produkteve 

integrale, pjekurina te embëla, produkte embëlsirash, brumëra dhe /ose oriz (I përfshirë me 

kete klasë);  substance dhe ushqim dietal, për përdorim jo mjekësorë, e cila kryesisht ose ne 

veçanti përbehet nga mallërat e përmendura me lartë (të përfshirë me kete klasë).  

31  Fruta dhe perime te freskëta; fruta te arrave.  

32  Birra; birra jo alkoolike,birra me kalori te ulët; pije të përziera të cilat përmbajnë birrë; 

ujë mineral dhe I gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije me bazë frutash dhe lengje frutash, 

lengje frutash; lengje nga perimet [pije]; shurupe dhe preparate tjera për përgaditjan e 

pijeve  

33   Pije alkoolike (përpos birres),te përfshira me kete klasë, verë, pije te forta alkoolike 

dhe liker dhe pije te perziera alkoolike, koktel dhe aperitiv me bazë te pijeve te forta  ose 

verës;  pije te cilat përmbajnë verë; preparate  alkooli për përgaditjën e pijeve 
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(210) KS/M/ 2020/696 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  It’s chickenlicious! 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; pula; ushqime të bazuara në mish; ushqime të përgatitura-gatshme 

[kryesisht] të pulës; copa pule të skuqura (ferguara); salca salca të bazuara në qumësht; 

salcat e djathit  

30  Salcat e  njelmëta, chutneys(një krem për erëza e bërë nga fruta ose perime me uthull, 

erëza dhe sheqer, me origjinë nga India.) dhe pasta (aditivët e ushqimit); salcat për mish  

pule; salcë e ëmbël e kripur; lyres –salca ushqimi [salcat]; salcë domatesh (keçap); 

majonezë; salcë kerri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/697 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Castelgy 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolime (përveq birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/700 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Italiamo 

 

 
     

 

(511) 29  Mish dhe produkte te mishit,peshk dhe produkte peshku, shpend dhe produkte 

nga shpendet, shtazë gjahu dhe produkte nga shtazet e gjahut, suxhuk dhe produkte nga 

mishi i tharë; guaska, jo te gjalla, produkte nga guaskat, jo te gjalla, ushqim deti, jo i gjallë , 

produkte nga ushqimi I detit, jo te gjalla, ekstrakte mishi, peshku, shpezesh, shtazesh gjahu, 

guaskave, frutave dhe perimeve,  tul frutash dhe perimesh, produkte te ndryshme nga 

patateja te perfshira ne kete klasë, duke përfshirë te gjitha mallërat e permendura me lartë 

ne formë te ruajtur ( prezervuar), konservuar, zier, tharë ose ngrirë; fruta dhe perime te 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera, përfshirë të gjitha mallërat e lartëpërmendura nme 
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salcë te thartuara me te embël dhe /ose  ne salcë te thartuar;  specialitete peshku, 

posaçërisht harengë (lloj peshku i vogel) e thartuar, harenga te gjalla te mbeshtjellura te 

thartuara, harenga te ferguara, file harenge te marinuara, merluc i zi  ne vaj, salmon I 

tymosur, file peshku te tymosura, vezë peshku (kavijar), karkaleca deti dhe gaforre te 

marinuara dhe /ose me salcë; xhelatinë; reçel, marmeladë, pure frutash, lyerje te embëla  

nga frutat dhe perimet, lyerje të embëla nga frutat e arrave; vezë, qumësht dhe produkte nga 

qumështi, gjalpë,djath, produkte nga djathi, ajkë, jogurt, kvark djath (kvark është lloj kreme 

e djathit pa yndyrë ose jogurtit te trashë ), qumësht pluhur për ushqim, deserte nga frutat, 

frutat e arrave, jogurti, kvark djathi dhe /ose ajka; bajame dhe arra te përpunuara, perzierje 

e frutave te arrave, perzierje (miks) e te gjitha llojeve te frutave te arrave te përziera edhe 

me fruta te thara; vaj dhe yndyrë për ushqim; vaj ulliri; antipasta si paragjellë, te cilat 

kryesisht përbehen prej  mishi dhe/ose peshku  dhe /ose frutave te detit dhe/ose shpendeve 

dhe/ose shtazeve te gjahut  dhe /ose suxhukut (salçiçeve) dhe /ose perimeve dhe/ose 

frutave, te perfshira ne kete klasë; supa të konservuara, preparative për përgaditjen e 

supave, lëng mishi ; sallata te cilat te cilat kryesisht përbehen nga 

mishi,peshku,shpendet,shtazet e gjahut, guaskat, perimeve,frutave dhe/ose produkteve te 

qumështit; shujta te pergaditura te cilat perbehen prej mishi,peshku, shpendet, shtazet e 

gjahut, guaskat, patateve,perimeve, frutave dhe/ose produkteve te qumështit; ushqim I 

ngrirë I cili kryesisht perbehet prej mishi,peshku,shpendet,shtazet e gjahut, guaskat, patatet, 

perimet, frutat dhe /ose produktet e qumështit; ushqim dietal, përpos atyre për përdorim në 

mjekësi, e cila kryesisht përbehet prej mishi, peshku, shpendeve, shtazeve te gjahut , 

guaskave,  perimeve , frutave dhe /ose produkteve te qumështit.   

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendesues te kafes; kafe, çaj, kakao dhe 

pije nga çokolata; preparate nga kafeja dhe kakao per përgaditjen e pijeve alkoolike dhe jo 

alkoolike; miell dhe produkte te drithërave, griz, prezle ( therrime buke te shtypura), miell, 

tharem, artikuj të embël dhe çokolate, kokërra (rruza) për supë; drithëra, muesli  dhe 

produkte integrale; pasta per ushqim, peta dhe produkte nga petat, pica dhe produkte nga 

picat; sushi( ushqim tradicional Japonez i pergaditur nga orizi i zier   me melmesë me 

uthull) bukë dhe produkte te bukes, perzierje te bukes, pjekurina te embëla dhe produkte 

embëlsirash, embëlsira nga sheqeri, çokolata dhe produkte nga çokolata, praline(çokolata te 

mbushura ne mes), duke perfshirë te gjitha mallërat e lartëpërmendura te cilat përgaditen  

me zavendesues sheqeri; përzierje të përgaditura për përgaditjën e petave  te te gjitha 

llojeve; brum i përgaditur (gatuar) , posaçërisht përzierje për toptha patatesh te mbushura ne 

mes me kumbulla(knödel), brum i lagur, pjekurina  të petëzuara (peta); përberes për 

pjekurina, përkatësisht , pluhur për pjekurina, tharem, lustrime për torte, lyerje, lustra, 

mjete për forcimin e kremave, aroma për pjekje dhe vaj për pjekje  ( perveç vajërave 

eterike), lyerje nga sheqeri, marcipan (Marcipan është një ëmbëlsirë që përbëhet kryesisht 

nga sheqeri, mjalti dhe  fruti i bajames), shtresa marcipani, nugat( embëlsirë), patispanja te 

pjekura, vanilë dhe sheqer vanile, bishtaja te vaniles;lustrime; nisheste per ushqim,  trashes 

te salcave; puding, puding  pluhur; brumëra te të gjitha llojeve, ne formë  te zakoneshme  

dhe/ose te ngrirë; gjella nga brumërat e te gjitha llojeve, ne formë te zakonëshme dhe/ose te 

ngrirë; akullore me bazë uji; mjaltë, melasa; aroma për ushqim; nisheste per ushqim;kripo; 

senf; majonez, saslcë domatesh (keçap) [salcë], tartar alcë, pesto; uthull, salca (shtesa 

ushqimi), lyerje- salca për sallata; melmesa, ekstrakte melmesash, barishte-bimë të thara; 

rrikë  (shtesa ushqimi); sallata delikatese, posaçërisht sallata me brumëra; gjella te 

zakoneshme te embëla  posaçërisht pudding orizi ( syltjash), bollgur (griz) puding, krepa, 
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krepa te sheqerosura; shujta te zakonëshme, që përbëhen kryesisht nga përgatitjet e 

drithërave, produkteve integrale, makaronave, petë, oriz, bukë, pasta dhe ëmbëlsira; 

ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht nga përgatitje të drithërave, produkte integrale, 

brumëra, petë, oriz, bukë, pasta dhe / ose ëmbëlsira; produkte për pica dhe pica, lazanja 

(peta te gatshme  katrore te cilat mbushen me mish ), duke përfshirë ushqim të ftohur ose 

ngrirë; ushqim dietik, përveç për përdorim mjekësor, që përbëhet kryesisht nga përgatitjet e 

drithërave, pasta ushqimore, petë, oriz, bukë, pasta dhe / ose ëmbëlsira.  

31  Të gjitha frutat dhe perimet; bajame të freskëta dhe arra të freskëta të të gjitha llojeve.  

32  Birra, pije të përziera që përmbajnë birrë; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; lëngje perimesh; smut (lengje teb trasha me tul 

frutash); shurupe dhe përgatitje të tjera të pijeve. 

33  Pije alkoolike (përveç birrës), verëra, pije të forta alkoolike, liker, pije alkoolike të 

përziera, kokteje dhe aperitivë të bazuar në pije të forta alkoolike ose verë; pije që 

përmbajnë verë; preparate për përgatitjet e pijeve alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/731 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Saguaro 

 

 
     

 

(511) 32  Ujëra minerale dhe të gazuara, ujëra jo të gazuar; pije joalkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/732 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Santelmo 

 

 
     

 

(511) 33  Verëra, pije të forta alkoolike dhe liker.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/733 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

(540)  Saveurs 
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Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 8  Enë e vogël për shtypjen e melmesave.(Avan)  

21  Vegla dhe enë shtëpiake ose kuzhina ;  kanaçe prej dheu; , kanaçe prej porcelain; 

filxhana; tabaka(tablla te filxhanave); tenxhere; kallupa për pjekje; kallupa për grill; pjata; 

enë të vogla gatimi dhe pjekjeje (ramekin); shishe vaji dhe shishe për uthull; tava; tenxhere; 

enë për pjekje; prerese për sanduiçe  jo elektrike [veglat e kuzhinës]; tenxhere prej hekurit 

të kallaisur (marmitouts). 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/734 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Sea Adventure 

 

 
     

 

(511) 30  Akullore; akull për ushqim; pluhura për akullore; akull me aromë; jogurt i ngrirë 

[pastiçeri]; sorbet (sherbet te punuar me sheqer , ujë dhe aroma frutash me  ngjyra) [akulli].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/736 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Cologran 

 

 
     

 

(511) 1  Ëmbëlsues me kalori të ulët (artificiale, kemikale); ëmbëlsues artificial (preparate 

kimike); substanca artificiale për ëmbëlsim (preparate kimike)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/737 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Colossus 
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(511) 32  Pije energjike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/752 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Comte de Senneval 

 

 
     

 

(511) 32  Birra  

33  Pije alkoolike (përveq birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/754 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Deep 

 

 
     

 

(511) 32  Birra, ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, pije frutash dhe langje 

frutash, shurup dhe preparate të tjera për punimin e pijeve.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/755 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Cruspies 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta arrore (të përpunuar);kikiriki të përpunuar;kikiriki të veshur, shporta nga 

pjekurinat me kikiriki.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

49 

 

 

(210) KS/M/ 2020/756 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Crusti Choc 

 

 
     

 

(511) 30  Kakao, çokolata, produkte çokolate, produkte nga kako, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga 

sheqeri, duke përfshirë produktet e cekura më lartë me zavendësues për sheqer.  

   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/757 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Culinea 

 

 
     

 

(511) 29  Ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi, peshku, shpendët, 

egërsirat, molusqet dhe lusparët, perimet, pemët dhe/ose produkte qumështi; mish, mish i 

pregaditur, produkte të mishit të thatë; shpenë, shpendë të përpunuar, produkte nga 

shpendët; të gjitha produktet e cekura më lartë gjithashtu në formën e ngrirë.   

30  Ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga produktet e drithrave, brumërave, 

patave, orizit, bukes produkteve furrtare me /ose produkteve të ëmbla; të gjitha produktet e 

cekura më lartë gjithashtu në forma të ngrira.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/758 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CZARNOLESKA 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës); pije të forta dhe liker; preparate për punimin e 

pijeve alkoolike.  
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(210) KS/M/ 2020/759 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Croamore 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk, fruta deti dhe molusqe; produkte qumështi dhe zëvendësuesit e tyre; 

pemë të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke përfshirë fruta arrore dhe bishtaja); vezë 

zogjësh dhe produkte nga vezët; vaj dhe yndyrë; supa; ushqim i gatshme i cilat kryesisht 

përmban vezë; ushqim i gatshëm që kryesisht përmbajnë mish; ushqim i gatshëm që 

kryesisht përmbajnë mish egërsire; ushqim i gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga 

zëvëndsuesit e mishit; ushqim I gatshëm që kryesisht përmban mish pule; ushqim i gatshëm 

që kryesisht përmban proshutë; ushqim i gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga frutat e detit; 

ushqime të gatshme të ngrira të cilat kryesisht përbëhen nga perimet; ushqim i gatshëm i 

përbërë nga mishi i shpezëve (shpezët dominojnë); bujon; përgaditje për supa; gullash; 

ëmbëlsirë nga produktet e qumështit; pudding qumështi; grimësira me bazë are; grimësira 

me bazë perimesh; grimësira me bazë të frutave të thata; grimësira me bazë tufei; grimësira 

nga mishi; grimësira me bazë të frutave arrore; grimësira me bazë perimesh; grimësira me 

bazë bishtaje; grimësira me bazë patate; shpendët pa jetë; kafshë gjahu; ekstrakt mishi; 

pemë të konzervuara; pemë të ngrira; fruta të thata; fruta të ziera; perime të konzervuara; 

perime të ngrira; perime të thata; perime të ziera; xhelatinë për ushqim; reqel; kompot; 

vezë; ekstrakte nga alget për ushqim; alge për kulinari; tharm djathi; lecitin për përdorim në 

kuzhinë; pectin për kuzhinë; pelud i pregaditur për ushqim; fole zogjësh (ushqim); kaserole 

( ushqim i cili kryesisht përbëhet nga mishi, peshku, gjallesa, shpezë gjahu dhe perimet); 

grimësira me susam; salcë. .  

30  Produkte furrtarije, ëmbëlsira, çokolata dhe ëmbëlsira; alull, akullore, jogurt I ngrirë 

dhe sorbet (pije); kafe, çaj dhe zëvendësuesit e tyre; kryp, erëza, aroma dhe salcë erëzash; 

drithëra të përpunuara, çull dhe produktet e tyre, pregaditjet për pjekje dhe majatë; sheqer, 

ëmbëltues natyral, lyerës dhe mbushës të ëmbël, produkte të bletëve; ushqime të 

pregaditura nga brumërat; ushqime të gatshm me oriz; shuejtje të gatshme-pica; shujtje të 

thata dhe të lëngshme të pregaditur për servim të cilat kryesisht përmbajnë oriz; shujtje të 

thata dhe të lëngshme të gatshme për servim I cili kryesisht përbëhet nga brumërat; 

grimësira me çull prej drithërave; grimësira nga fara e plotë e grurit; grimësira nga mielli i 

misrit; grimësira nga mielli I patates; grimësira nga orizi; grimësira nga buka e thekur e 

bluar; grimësira me bazë drithrash; grimësira të prodhuara nga muesli; grimësira të cilat 

kryesisht përbëhen nga buka; grimësira tortilla; oriz; tapioca; sago; miell; produkte nga 

drithrat; buk; mjaltë; shurup melase; pluhur majë buke; mustardë (senf); uthull; salcë 

(erëza); akull; aroma për pije, përveq vajrave esencijale; aroma për ushqim, përveq vajrave 

eterik; aroka për kuleq (përveq vjrave esencial); trashësira për zierjen e ushqimeve; akullore 

(paisje për lidhjen e përzierjes së akullores); senduiç; esenca për ushqim (përveq esencave 

eterike dhe vajrave); mish (produkte për zbutjen e mishit në kuzhinë shtëpije); rolata 

pranverore; qumësht blete; ujë deti për zierje; propolis (produkt blete); puding; përbërës për 

ngjizjen e ajkës së rrahur; pluhur për akullore; nisheste për ushqim; sushi; përbërës lidhëse 

për suxhuk;  sanduiç me djath (cheeseburger); shujtje të gatshme që kan për bazë petë  

31  Kultura bujqësore akuakulture, hortikulturë dhe produkte nga mali; kafshë të gjalla, 
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organizma për fekondim; pemë të frskëta, fruta arrore, perime dhe barishta; kerpudha ( 

kerpudha të freskëta).  

32  Birra dhe produkte nga birra; përbërës për pregaditje e pijeve; pije joalkoolike; ujë 

mineral (pije); ujë me gaz; pije frutash; langje; shurup për pregaditjen e pijeve  

33  Pije alkoolike (përveç birrë); përbërës për pregaditjen e pijeve alkoolike; ekstrakt 

alkooli nga pemët; esenca alkoolike; ekstrakt alkooli.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/760 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Catago 

 

 
     

 

(511) 30  Bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira, konkretisht, pjekurina të kualitetit të lartë, 

pjekurina me afat të lartë qëndrueshmërie, kuleç të ëmbël, kuleç të ëmbël me çokollatë, 

uafëll, keksa, kuleç të ëmbël, torte; çokollatë, produkte nga çokollata, konkretisht, çokollatë 

e bluar, lyerës çokollate, çokollatë në fletë, kokërra dhe fjolla, shkopinjë çokollate, tartuf 

çokollate, copëza çokollate, vezë çokollate, bombona çokollate, produkte ëmbëlsirash, 

konkretisht pralina (çokollatë e mbushur), lyerës karameli, marcipan, kuleç të ëmbël nga 

bajamet (badem), ëmbëlsira nga bajamet, bajame të pjekura të lyera me çokollatë, copëza 

sheqeri të kristalizuara, ëmbëlsira, karamele, pastila (bombona), bombona dhe ëmbëlsira, 

bombona të mbushura me krem karamel, miell nga kikirikat, bombon xhelatine nga frutat, 

bombon gome, ëmbëlsira nga akull ushqimor, akullore, kuleç të ëmbël me akullore, 

Blancmange (desert i ëmbël), akull ushqimor Italian dhe akull me shije frutash; bukë, 

pjekurina dhe ëmbëlsira, konkretisht, pjekurina të kualitetit të lartë, pjekurina me afat të 

lartë qëndrueshmërie, kuleç të ëmbël, kuleç të ëmbël me çokollatë, uafëll, keksa, kuleç të 

ëmbël, torte; çokollatë, produkte nga çokollata, konkretisht, çokollatë e bluar, lyerës 

çokollate, çokollatë në fletë, kokërra dhe fjolla, shkopinjë çokollate, tartuf çokollate, copëza 

çokollate, vezë çokollate, bombona çokollate, produkte ëmbëlsirash, konkretisht pralina 

(çokollatë e mbushur), lyerës karameli, marcipan, kuleç të ëmbël nga bajamet (badem), 

ëmbëlsira nga bajamet, bajame të pjekura të lyera me çokollatë, copëza sheqeri të 

kristalizuara, ëmbëlsira, karamele, pastila (bombona), bombona dhe ëmbëlsira, bombona të 

mbushura me krem karamel, miell nga kikirikat, bombon xhelatine nga frutat, bombon 

gome, ëmbëlsira nga akull ushqimor, akullore, kuleç të ëmbël me akullore, Blancmange 

(desert i ëmbël), akull ushqimor Italian dhe akull me shije frutash, të gjitha produktet e 

lartpërmendura të prodhuara duke përdorur sheqer të zakonshëm dhe gjithashtu në formë të 

zëvendësuesit të sheqerit.   
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(210) KS/M/ 2020/773 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Dentalux 

 

 
     

 

(511) 3  Pasta për dhëmb;pluhur për dhëmb;xhel për dhëmb;produkte për polirimin e 

dhëmbëve;produkte për pastrimin e dhëmbëve;xhel për zbardhjen e dhëmbëve;preparate 

për kujdesjen e dhëmbëve;preparate për pastrimin e dhëmbëve;ujë për larjen e gojës, jo për 

përdorim në mjekësi;preparate për pastrimin e protezave;paisje për pastrimin e dhëmbëve 

në formen e çamçakëzit, të gjitha produktet të cilat nuk janë për qëllime në mjekësi.  

5  Ngjitës për proteza.   

21  Brusha për dhëmb; fije për pastrimin e dhëmbit; rrëmojsa për dhëmbë; paisje për 

pastrimin e dhëmbëve; mjete për pastrimin e gojës, përveç atyre që përdoren në 

stomatologji.. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/774 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Dizzy 

 

 
     

 

(511) 32  Birra, ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, pije frutash dhe langje 

frutash, shurup dhe preparate të tjera për përpunimin e pijeve.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/775 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Domritter 

 

 
     

 

(511) 33  Vera dhe pije të forta.   
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(210) KS/M/ 2020/776 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bellarom 

 

 
     

 

(511) 7  Blurëse e kafesë, përveq atyre të cilat operohen me dorë; shkumëzim elektrik i 

qumështit.  

11  Aparat elektrik për përgaditjen e kafes, pije me bazë kafeje, pije me bazë kakaoje, çaj 

dhe/ose pije me bazë çaji; makinë kafeje dhe përgaditës i të të gjitha llojeve të kafes; aparat 

elektrik për ngrohjen dhe/ose shkumëzimin e qumështit; filtër elektrik të kafesë; pjekëse 

elektrike të kafesë; makinë expresso (ekspres) e kafesë.  

16  Filtra (letre për kafe), filtra letre.  

21  Filtra të kafesë, jo elektrik; sitë për përdorim shtëpiak; gota; krikëll (gotë e madhe); 

pjata; makinë me vrimë nxjerrëse dhe kuti për kapsula për përdorim shtëpiak; bokall; bidon 

kafeje; kuti çaji; blurëse e kafës; lugë (dozer) kafeje; ibrik kafeje, jo elektrik; shkumëzim jo 

elektrik i qumështit; ibrik kafeje; aparat i cili funksionon me dorë për shkumëzimin e 

qumështit.  

30  Kafe, pije me bazë kafeje, kafe artificiale, çaj, pije me bazë çaji, kakao, pije me bazë 

kakaoje, pije me bazë çokollate, preparate për përgaditjen e pijeve me bazë kafeje, pije me 

bazë çaji, pije me bazë kakaoje dhe/ose pije me bazë çokollate, çokollatë, produkte të 

çokollatës; kapsulë (letre) kafeje; kapsula të kafesë; kapsulë (letre) e çajit; espreso 

(espresso); kapuqino (cappuccino).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/777 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Doussy 

 

 
     

 

(511) 3  preparate për larje; krema për larje; detergjent për rroba; aditiv për rroba; lëng për 

larje; preparate për larjen e rrobave; lëng për rroba; zbutës për rroba; mjete për mbrojtjen e 

rrobave; preparate për zbardhje dhe substance të tjera për larjen e rrobave, posaqërisht 

produkte të forta dhe të lëngshme për larje, zbutës për rroba, nisheste për pastrimin e 

rrobave, preparate për pastrimin e perdeve.   
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(210) KS/M/ 2020/780 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SITI 

 

 
     

 

(511) 32  Birrë; ujërat minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/781 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Skyräse 

 

 
     

 

(511) 29  Produkte të qumështit dhe zëvendësues të produkteve të qumështit; djathëra; 

qumësht; pudinga qumështi; ëmbëlsira-deserte të punuara nga produktet e qumështit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/782 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Skyrella 

 

 
     

 

(511) 29  Produkte të qumështit dhe zëvendësues të produkteve të qumështit; djathëra; 

qumësht; pudinga qumështi; ëmbëlsira-deserte të punuara nga produktet e qumështit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/783 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  Skyrouda 
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(511) 29  Produkte të qumështit dhe zëvendësues të produkteve të qumështit; djathëra; 

qumësht; pudinga qumështi; ëmbëlsira-deserte të punuara nga produktet e qumështit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/784 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Skyrtadella 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e produkteve të qumështit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/785 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Dundalgan 

 

 
     

 

(511) 32  Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjara joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash.   

33  Pije alkoolike (përveq birrave), posaçërisht viski, pije të forta, liker, verë.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/786 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Snackday 

 

 
     

 

(511) 29  Ushqime të bazuara në patate.  

30  Embëlsira; ushqime  për uzhinë(zamra) të punuara nga drithërat, nisheste dhe / ose 

produkte të tjera që përmbajnë nisheste.  
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(210) KS/M/ 2020/787 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Korifeos 

 

 
     

 

(511) 33  Pije të forta alkoolike (pije), uzo.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/788 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Korol 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës); preparate për bërjen e pijeve alkoolike; pije të forta 

alkoolike dhe liker; votka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/790 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Knuspo 

 

 
     

 

(511) 30  Produkte bukëpjekësish, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; pjekurina, kuleç të 

ëmbël, tart dhe biskota (kuleç të ëmbël); uafëll çokollade; uafëll i mbuluar nga çokollata; 

pllakëza çokollate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/805 

(220) 04/05/2020 

(731) Zaim Mazllumi N.T “INOX-PZ” 

Rr. Tiranes, Prizren, KS 

(591) E bardhe dhe ari 

(740)  Zaim Mazllumi N.T “INOX-PZ” 

Rr. Tiranes, Prizren  

(540)   
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(511)  21 Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës;enët dhe gotat e pijes;shishet dhe bocat 

e pijes;kovat e akullit, arkat e akullit, ftohësit, kallëpet e kubeve të akullit;krehrit dhe 

sfungjerët;furçat (përveç furçave të bojës);materialet për krijimin e furçave;artikujt për 

pastrim;spërkatësit aromatikë për freskimin e ajrit;tufa prej çeliku për fërkim;qelqi i 

përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, 

enët prej porcelani dhe argjile (të përfshira në klasën 21);objektet dekorative dhe punimet 

artistike prej qelqi, porcelani ose argjile;tabelat prej porcelani ose qelqi;kutitë 

kozmetike;tenxheret për zierje dhe kovat prej petëzave të metalit, aluminit, plastikës ose 

materialeve tjera. 

35 Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të ngjarjeve 

garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive;aranzhimi i 

reklamimit;distribuomi i mallrave për qëllime reklamimi;shërbime ekspozimi për qëllime 

reklamimi;reklamim on-line në një rrjet kompjuterik;shërbime të klipeve të 

lajmeve;konsulencë për organizata;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të 

zyrës;organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime komerciale dhe reklamimi;dhënia 

me qira e automatëve që operohen me monedhë;organizimi i tubimeve për përfitime të 

tjerëve, për mallrat e ndryshme, duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të 

rehatshme t‟i shikojnë dhe blejnë ato mallra;grumbullimi i statistikave;kërkimi i 

sponsorshipit 

39 Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve;aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve;renta eaeroplanëve dhe automjeteve, paketimi dhe deponimi i 

mallrave;deponimi (fizik) i të dhënave ose dokumenteve të deponuara në mënyrë 

elektronike 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1015 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Nobel League 

 

 
     

 

(511) 14  Pulla për manzhetna.  
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15  Veshje, mbarthje, mbulesa për kokë; këmisha, jelek (pulover), shall, kravata, rrip 

(veshje); dorëza, faculeta, shall, faculeta xhepi.  

18  Produkte të punuara nga lëkura dhe nga imitimi i lëkurës produkte të vogla nga lëkura; 

xhepat e këpucëve; çanta për femra; çanta lëkure për femra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1016 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Nixe 

 

 
     

 

(511) 29  Peshk, produkte peshku, peshk i konzervuar në kanaqe, peshk i filetuar, peshk i 

përpunuar; fruta deti, fruta deti të përpunuar, produkte nga frutat e detit.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1017 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Parkside 

 

 
     

 

(511) 1  Ngjitës për qëllime industriale; materiale ngjitëse (përveç asaj për përdorim zyre); 

ngjitëse të pistoletave me ngjitëse për përdorim industrial; kimikate për përdorim industrial, 

tretës për llaqe dhe ngjyra  

2  Ngjyra, fernez[tretes], llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku; materie për ngjyrosje, 

ngjyra; mjete gërryse; vajëra nga dylli I forte për mbrojtjën e drurit; zbërthyes dhe mjete 

për trashjën i ngjyres dhe llakut; metale ne formë folje dhe metale pluhur  për përdorim  ne 

fotografim-pikturim, dekorim, shtypje dhe art.  

3  Preparate për pastrimlustrim, gërryerje dhe preparate gërryese -abrazive; lëter gërrithëse 

(letër zmerile); preparate për pastrim; mjete për heqjën e ngjyres, preparate për eliminimin 

e llakut  

4  Dyll [I pa përpunuar].  

6  Raft muri me mjete, rafte, të gjitha prej metali; stendat prej metali, përveç mobiljeve; 

shkallë dhe skela, prej metali; materiale ndërtimi metalike; kabllot jo elektrike dhe telat e 

metaleve të zakonshme; kapëset dhe litarët prej metali; rezervuarët metalikë, kutitë e 

veglave metalike, bosh; mbyllje metalike për enë, dry metalik; mallra të vogla metalike; 

kunja[tipell], gozhdë, gjilpëra, vida, ama, unaza, grepa, rrethoja, rripa sigurie, kapëse për 

kabllo, të gjitha nga metali; bashkuese prej metali; pjesë  prej metali për ndërtim dhe 
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mobilje; daulle metalike  jo-mekanike  për kabllo; mbrojtëse metalike për dyer; arka për 

mjete-vegla pune prej metali, bosh;  mbështjellese dore  metalike për gypa te ujitjes se 

kopshteve.  

7  Makina, vegla makinash dhe vegla elektrike për përpunimin e materialeve; makina , 

vegla makinash  dhe vegla elektrike  për përpunimin e makina , vegla makinash  dhe vegla 

elektrike  për përpunimin e drurit, metalit, gurit dhe/ose plastikes; vegla elektronike  për 

përdorim ne amvisni për përpunimin e drurit , metalit, gurit dhe/ose plastikës; makina për  

centririm, makina për shpuarje, sharra, makina për saldim, prerëse të cilët bluajn, zhdredhës 

me shtypje, makina rrotulluese elektrike[struga], aparate pë bluarje, pistoleta me ngjites, 

makina për lustrim; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartë përmendura, aparate dhe makina, të 

përfshira në ketë klasë, ne veçanti teha per sharra elektrike, disqe për prerje, disqe gërryese 

-abrazive, disqe për lustrim, filtra për makina dhe aparate elektrike, të përfshira ne ketë 

klasë, turjela[burgija] për shpuese elektrike, posaçërisht kunjet për shpuese, pjesë për 

shpuese me presion-shtypje, kunja për  kaçavida, pjesë për prerëse, sharra; aparate elektrike 

për bluarje, vegla elektrike për bluarje; makina dhe pajisje bujqësore; makina dhe pajisje 

për kopshtari-hortikulturë, të përfshirë më ketë klasë; makina për të korrura; prerëse të barit 

[makina kositese]; makina prerëse elektrike të barit; makinë prerëse spirale me tela për 

kopshte dhe livadhe; makina elektrike për kopshtari; vegla elektrike për kopshtari; rotator 

për kopshtari; pompa [makina]; ventila për pompa; vegla dore, përpos atyre me te cilet 

komandohet me duar; vegla të motorizuara për kopshtari; makina për mprehje; rripa; 

pistoletë kompresori për yndyrë; makina kompresori; spërkatës më ajrin e  komprimuar; 

makina për pastrim me shtypje-presion, pastrues avulli; thithëse; fshesa elektrike; makina 

për pastrimin e dyshemeve; kabllot elektrike të tërheqjës; aparate për furnizim me energji 

[gjeneratorë]; pjesë dhe pajisje për makinerinë dhe aparate te lartë përmendura,të përfshira 

me ketë klasë.  

8  Vegla dore dhe pajisje, të përfshira në këtë klasë; mjete dore dhe pajisje për punimin e 

drurit, metaleve, gurit dhe / ose plastikës, në mënyrë të veçantë mjetet e bluarjes, kaçavida 

me gravura për tokë,  sharrat, sopata, sakica, kaçavidat, çekan, mjetet prerës; pajisje dhe 

pjesë për aparatet dhe mjetet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë, posaçërisht 

fletë-teha për sharra, disqe për prerje, disqe për gërryerje-rrafshim, lustrim, kunja për 

shpuase, pjesë pë kaçavida, pjesdëpër prerje; vegla dore dhe makina për qëllime 

bujqësore,kopshtare- hortikulture  dhe malore; vinça dore[peshngritëse]; zgjeruese;pompa 

dore për pastrimin e kullesave-rrjedhave; gërshër; thika, pajisje për ushqim, duke përfshirë 

nga metalet fisnike; mprehese thikash, mprehese veglash; çanta me vegla pune; çanta krahu 

të mbushura me vegla pune; jelek me vegla pune [mbajtese];aparate për djegëje; pomp 

adore për nxerrjen e ujit nga bunaret; mprehese dore; mbajtese per makina kopshi; pistoleta 

vegel dore]; kabllo dore për terheqje te ujit  te instalimet; brush adore për tela.  

9  Aparate dhe  instrumente për bartje,nderprerje, transformim, akumulim, regullim ose 

kontrollim të energjisë elektrike; bateri dhe bateri me rimbushje, të përfshira ne ketë klasë; 

pajisje për mbushjen e baterive dhe baterive rimbushëse; pjesë dhe pajisje për mallrat e 

lartëpërmendura, të përfshira me ketë klasë; aparate dhe  instrumente gjeodete, 

kinematografike, optike,për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim); mates dhe 

pajisje për matje; aparate për shuarjen e zjarrit; projektore, aparate për zmadhim; 

trekandësha paralajmëruese për automjete; nderprëresit e kohës (tajmer); rroba mbrojtëse 

për mbrojtje nga lëndimet dhe aksidentetsyza mbrojtëse për mbrojtjën e syve; këpucë 

mbrojtëse dhe çizme  për mbrojtje nga lëndimet ose fatkeqësitë; mbeshtjellese mbrojtese të 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

60 

 

kokës; dorashka për mbrojtje nga fatkeqësitë; maska mbrojtëse; mbrojtëse gjuri per 

mbrojjen e gjurit  përgjatë aktivitetit të punëve  “ beje vet”; shirita për matje; termometra; 

drejtuesit elektrik për sisteme te sperkatjes  

10  Pajisje për mbrojtjen e degjimit; kunja për vesh [pajisje mbrojtese per vesh].  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparate dhe instrumente ndriçimi; llamba;; lamba; 

drita[poça]; llamba elektrike; LED drita; aparate dhe pajisje për ndriqim; pllakë shporeti; 

grill; grille, shufra për zgarë; grill për zierje;  pllaka ngrohese grilli[zgare]; pllakë pjekëjeje 

elektrike; mbulesa mbrojtese për grill-zgarë; therese për grill; pllaka kamini; shporta për 

zjarrë; enë zjarri; pajisje për tymosjen e zarzavateve [gjërave ushqimore]; instalacione 

automatike për furnizim uji; aprate për ujitje për përdorim ne kopshtari-hortikulturë; 

sperkatese për ujitje; toptha uji  sperkates për ujitje.  

12  Automjete; karroca deposh, karroca ndertimtarie (me një rrotë), karroca për shkarkesa; 

skutera [për transport]; makina për gypa për ujitje.  

16  Brusha për ngjyrosje;lëter dhe plastikë për mbeshtjellëje; shirita ngjitës; ngjitës dhe 

ngjitëje tjera për  përdorime shtëpiake dhe të zyres; brusha për pikturim, pelhurë për 

pikturim, paleta për pikturim, rul për gelqerosje shtepiake, skica[shabllone] për pikturim, 

brushëza për piktorëkëmbëza për mbajtjen e pikturave  për piktorë, shkopa teleskopik për 

rula, flomaster për riparimin e drurit; instrumente për shkrim, mprehëse për pajisje për 

shkrim.  

17  Goma; material për mbyllj hermetike, mbyllje hermetike dhe izolim; gypa  te dredhur jo 

metalik; pengesa për dyer,  parakolpë derë që përbëhen nga priza mbyllese të gomës, gome 

për mbulesat e dyshemesëa; folje mbrojtëse; folje reflektuese (jo metalike) për zvogëlimin e 

bartjës se ngrohjes; material ngjitëse ne formë shiriti [përpos për  përdorim shtëpije, 

mjekësore dhe/ose zyreje]; shami dekoruese  

18  Çantë shpine  për mbajtjen dhe bartjen e mjeteve-veglave.  

19  Skele, jo nga metali; mbulesa për dritare.  

20  Mobilje dhe përbërës mobiljesh; tabela pune, tavolina shtrëngimi, dollapë, rafte murale 

për vegla, blloqe mbështetëse, të gjitha këto jo-metalike të lartpërmendura; shkallët 

[shkallët], jo prej metali; Enë dhe kuti për vegla (jo metalike); kuti jo metalike për ruajtjën 

e veglave-mjeteve; kunja (tiplla), vida dhe kapëse për kabllo, te gjitha jo nga metali; mobile 

metalike; tavolina pune, tavolina shtrenguese, dollapët metalikë; daulle jo mekanike për 

kabllo nga materialet jo metalike; mbështjellëse jo metalike te gypave; gypa me brinjë, jo 

metalik për  shtrengimin e kabllove elektrike; jastek te vegjel dekorativ; shkoma; rrotëza të 

përkohëshme, jo metalike; pragje[kufizuese] për dyer, parakolpë për dyer, jo nga metali ose 

goma.  

21  Pajisje dhe enë shtëpije  ose kuzhine; artikuj për pastri; brusha (përveç atyre te 

piktorve); brusha; material për punimin e brushave, shpuza, lesh çeliku;  kovë; masha për 

grill-zgarë; pirunj për grill; grilla [pajisje kuzhine]; dorashka për furrë; thika për grill; 

gërryese për grill [artikuj për pastrim]; shtroja-baza për ftohjen e produkteve të pjekura; 

grilla jo elektrik; pajisje jo elektrike për pjekëje-zierje; hell (paisje për pjekëje); pipëza të 

bashkangjitura  për gypa  për kopshtari; spërkatës i bashkangjitur  për gypa për kopshtari; 

pipëza për gypa për ujitje; dmbajtëse për spërkatës për gypa për kopshtari; sperkates gypash 

për kopshtari. 
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22  Litarë, kanap, rrjeta, tenda, pelhura –cerada, thasë dhe çanta (të cilat nuk janë përfshirë 

në klasë tjera); kabllo, jo metalik; shirita për lidhjen e barrave, jo metalik;lidhëse, jo 

metalike  

24  Tekstil dhe produkte tekstili, të cila nuk janë përfshirë ne klasë tjera; tekstil i shtresuar-

petëzime   jo te endura [filc], shtroja per mobile nga  filci  

25  Veshje, mbathje,mbeshtjellese koke; roba pune, pantolona me pjesen e ngjitur pune, 

jelek pune, pantolona pune,këpucë pune, dorashka për puntorë.  

26  Shirita për shtrengim, shirita Velcro[ të destinuar për bashkimin e pëlhurave dhe 

pjesëve të mobiljeve].  

27  Tepiha, çilima, shtroja; dekorime murale (jo nga tekstili).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1018 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Nevadent 

 

 
     

 

(511) 3  Paisje për pastrimin e dhëmbëve, të cilat nuk janë për qëllime medicinale, ujë për 

dhëmbë, preparate për higjijenën e dhëmbëve dhe gropes së gojës  

21  Brusha për dhëmb, fije (pe) për dhëmbë.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1020 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Nelson  

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, produkte duhani; cigarilos; artikuj për duhangjinjë; kavanoz për duhan, 

mbajtës për cigare dhe cigareta, kuti për cigare dhe cegareta, taketuke, mbajtës për llulla 

duhani, pastrues I llullave të duhanit, prerës për cigare, llulla, çakmak, paisje gjepi për 

mbështjelljen e cigareve, letër për cigare, kuti për cigare me dhe pa filter, filter për cigare; 

shkrepsa.  
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(210) KS/M/ 2020/1045 

(220) 22/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LIVARNO 

 

 
     

 

(511) 2  Ngjyra për ushqim për përdorim në amvisni; Ngjyra dhe ngjyra me përmbajtje të 

lartë  të zbërthyesish; Preparate lidhëse për ngjyra (bojëra); materie për ngjyrë (bojë); 

Fiksues për akuarele (ngjyra uji); Lyrës për dru (ngjyrë); Llaqe; Trashës ngjyre; Zbërthyes 

ngjyre[hollues]; zbërthyes [hollues]për llaqe.  

3  Kozmetikë; Shkopa aromatik; Thasë të vegjel aromatik; Aroma; Preparate aromatizuese; 

potpure [një përzierje e petalesh të luleve të thata, vaj aromatik dhe erëza të vendosura ne 

një enë dekorative-aroma natyrale për dhoma]; Aromë lëtre;Vaj eterik; Vaj për kujdesin e 

trupit dhe të bukurisë; Vaj për qellime kozmetike; Vaj për parfume dhe aroma; vaj aromatik 

( vaj eterik); Terpen (komponime aromatike qe krijojnë aromën karakteristike të shumë 

bimëve, të tilla si kanabisi, pisha dhe livando, si dhe lëvozhga e freskët e portokallit); Ujë 

kolonje; Sapun; krip për larje[pastrim trupi], të cilat nuk janë për nevoja mjekësore; 

preparate për  pastrim trupi (të cilat nuk janë për përdorime mjekësore); Balsame, të cilët 

nuk janë për përdorim mjekësorë; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Emulsione 

për përdorim kozmetik; qumësht për pastrim për kujdesin e trupit dhe bukurisë; xhelatinë 

për masazhe, të cilat nuk janë për përdorim mjekësorë; qirinj masazhi për përdorim 

kozmetik; preparate fumigaciale (aroma); spërkatës nga kallami  për freskimin e ajrit; 

preparate tualeti; xhelatinë nga vajguri (vazelinë) për përdorim kozmetik; Preparate për 

eliminimin e ngjyrës; Aroma dhome; Vaj për pastrim.  

4  Qirinjë dhe fitila për ndriqim; Qirinj aromatik dhe aromatizues; qirinj të parfumosur; 

shishe me gas, Tanke gazi; vajra të karburantit.  

5  Shkopinj aromatizues; Banja minerale, (kripëra për banjë minerale).  

6  Dorëza metalike; rezë dere nga metali; Pjesë metalike për dyer; reza metalike për dyer; 

zile jo elektrike  metalike për dyer; Zile, zile dhe  gonge;Trokitëse metalike për dyer; 

Mbajtese metalike për dyer; Ndalesa metalike për dyer; Arka  postare metalike;  numra 

shtëpije jo  ndriques  metalik; Korniza metalike pë kamina [mobile]; Rafte metalike të 

rrobave; çengela- grepa[kuka] metalike; Shufra metalike me grep [ me kuka]; Grepa 

metalike për varjën e çantave;pllaka metalike  me mbishkrime; Priza metalike; spiranca 

metalike; Stoli nga metali; Figurëza nga metalet e zakonëshme; rrota  te mobiljeve nga 

metalet; rrota nga metali për shtetër; Tabaka metalike; Tehe metalike për rregullimin e 

kopshteve; Rrethues për livadhe (metalike); Rezervuare metalike për mbledhje uji te shiut; 

Rrathë (rrathë metalik jo mekanik [çikrik] për mbeshtjelljen e gypave elastik); Mbajtëse 

metalike për ngjitjen e gypit për ujitje; valvola metali për tubat e ujit; Tuba lidhës uji; 

Shkalle metalike per lule; Hapje metali për lule; Gardhe metalike, harqe, shtylla si 

konstrukcione për barishte  rrëshqitëse[ zgjeruese]; Shtylla metalike për bimë ose drunj; 

tela nga metalet e zakonshme; Tela për rrethoja (metalik); Tela mbrojtëse për bimë; çepa 

metalike; Grila metalike; serat metalike; enë/kontejner  për kompostim nga metali; 

fidanishte me korniza metalike; Pavilone metalike; Dorëza metalike për vaska; Rula 

metalike; Vaska metalike  për pastrimin e zogjëve; Shtëpiza zogjesh nga metali; Pajisje për 
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frigësimin e zogjëve (të cilët lëvizin me erë- frymë); Rrethoja metalike  

7  Vegla kopshti dhe pajisje me qark elektrik; Pajije për vegla kopshti  dhe pajisje me qark 

elektrik; makinë elektrike për përpunimin e tokës; Makina elektrike për  kopsht; Pajisje për 

ndezje; Pompa elektrike për kopsh; pompa; Prerese elektrike të sanës; Pajisje për 

eliminimin e barit të keq; Kositëse motorike; makina për mprehjen e veglave; Pastruesit 

elektrik të këpucëve  

8  Komplete veglash për kamin; çekan; vegla dhe pajisje kopshti (të dorës); Pajije për  

vegla dore kopshti dhe pajisje; Grabujë [vegel dore]; sopata; sopata te vogla; lopatë me 

maje  [vegel dore]; lopatë [vegel dore]; lopatë për dëborë;Sperkatese insekticidesh [vegel 

dore]; Mekanizem I levizjes me dorë të pajisjeve për eliminimin e barit te keç; pajisje për 

mbledhjen e barit të keç; Gërmuesit me duar [kultivator]; Vegla për prerje [vegla dore]; 

vegla për prerje të frutave dhe perimeve; Pajisjet për heqjen e kernelit të perimeve; Pajisje 

për sallata, pirunj për sallata, lugë për sallata; Aparate elektrike dhe jo elektrike për depilim 

(vegla dore); Pinceta[kapëse]; Pajisje për manykyr dhe pedykyr( vegla dore); Gërsher 

elektrike dhe jo elektrike për thonj; thika për paleta; Pinceta për eliminimin e qimeve  

9  Menzur[gota qelqi të zgjatura me matje-epruveta]; Mbrojtëse nga shkëndijat; Zërues; 

qelq zmadhues; Ndriqime optike; aparate dhe instrumente për bartje, nderprerje, 

transformim, akumulim, regullim ose kontrollim të energjisë elektrike (për ndriçim); 

Pajisjet elektrike të kontrollit për ndriçim;Senzori e të levizjeve; Senzor optik; Senzore për 

tinguj, senzore të levizjeve; Regullatorë ndriçimi; Dioda që lëshojnë dritë; Dioda laserike; 

Aparate dhe instrumente elektrike  (të cilët janë të përfshirë me ketë klasë) për nevoja të 

alarmimit dhe mbikëqyerjës; Dioda ndriçuese  [LED];  Disqe kompaki, Te gjiruar 

paraprakisht  ne  CD disqe; Projektore bartëse;Mbajtës muri për ekrane televizive; 

Nderprëres automatic I kohës; Higrometra; termostate; magnete; Helmeta (mbrojtëse); 

Rroba mbrojtëse për pengimin e lëndimeve; Mbrojtëse për gjunj për përdorim për kryerjen 

e puneve ne kopshte; Mbrojtese gjunjesh per punë kopshti; Peshore; Barometra; këllef për 

syza; Magnete (dekorative); Zile elektrike për dyer; Aparate zjarrfikësish; Mbulesa për 

mbrojtje nga zjarri; Alarm kunder zjarrit; Hidrometra; Higrometra [pajisje për matjën e 

lagështisë]; Pulla për zile; Zile si pajisje për paralajmërim; çanta për laptop; shënja 

ndriçuese; Orë më rerë; Nderprerese elektrike; Daljet elektrike; Dalje (mbrojtese per dalje 

elektrike); Nderpreresit; Termo-higrometer; Termometër, të cilët nuk janë për përdorime 

mjekësore; spiunazhë [dritarëza me zmadhuese ne dyer]; Zile elektrike ne dyer, jo metalike; 

Nderprerës kohe (përpos atyre për orë-sahata).  

10  Aparate për masazhë; Dorashka për masazhë; Jastek kunder pagjumësisë.  

11  Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatimin, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe qëllimet sanitare; Pajisjet e ndriçimit; trupa ndriçimi; 

abazhure për ndriçim; abazhure për llamba; Mbajtëse për abazhure; Mbajtese për abazhure; 

fyta[fasunka] për poça elektrik; llamba vaji; Trupa ndriçues; reflektora; Llamba dore 

(llamba xhepi); Faret[feneret]; Llambadarë kristalorë; Llambadarë; Sfera nga pasqyret si 

trupa ndriçues; shirita ndriçues; Drita nate; Zingjirë të llambave te ndriçueshme;  Llamba 

pa tel; Tuba ndriçimi fleksibël; Ndriçim dekorativ i tensionit të ulët të Krishtlindjeve; 

Pajisjet e ndriçimit; Numrat e shtëpive të ndriçuara; llamba; poqa elektrik; Tenxhere 

elektrike me presion; Pajisje për konzervmin e produkteve ushqimore[zarzavateve] me 

tymosje; Kamina; vatra ne hapsira, kamina vetëqendrues; Shkrepese për ndezjen e 

gazit[plinit]; Batanije elektrike, për përdorim jo mjekësorë; Jastek,  me ngrohje elektrike 

për përdorim jo mjekësorë; Ngrohese për shtreter; Ngrohëse xhepi; Ventilator; Pajisje për 
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ftohje; Kuti elektrike ftohëse; Therese ajri; Rrethoja për kamina; Ulëse për vaska; mbajtese 

te pershtatura për tharese flokësh; instalime uji; Rregullatorë si pjesë e gypave te ujsjellesit; 

Sifone; mjete për spërkatje; Kompjuterat e ujitjes; njomës uji; fontana dekorative; filtra për 

pompa për kopsht; çepa për lavamane [pjesë të pajisjeve sanitare]; Përzierese uji [rubinet]; 

Rubinete; rubinete; shtroja për rubinete për ujë; Dusha; Koka për dush; Komplete të 

përçuesve të ujit për dush; Dusha dore; Perzierese [rubinete për ujë]; Vazhdues për rubinete 

[perlatorë]; lavamane [pjesë të instalimeve sanitare]; Dush; dush vaska; sisteme për dush, të 

cilat kryesisht  përbehen nga  pjeset e montuara  dhe pjeset të cilat montohen ne murë; 

Dush panel; Shtroja për vaska dhe dush vaska; Pajisje për banjo; vaska; aparate dhe 

instalacione sanitare; drrasa për filxhana tualeti; Drrasa për WC guaskë;Tualete; guaskë 

tualeti; instalacione për derdhjen e ujit (guaska-filxhana); Promoter [elektrik].  

12  Karrocë transporti; Karrocat e bartjës së ngarkesave; karrocë transporti; Karroca 

shkarkimi; çatitë e karrocave të foshnjeve  

14  Orë,muri; Orë dore dielli; zgjues gjumi; kronograf [orë]; Mekanizma orësh [përpunim 

oresh]; Kuti prezantimi për orë dore; Kuti  për stoli; Kuti për stoli; Organizues të stolive; 

kanaçe prej metaleve fisnike; Kuti nga metalet fisnike; ngjitëse për çelsa; ngjitëse për çelsa 

[unaza për çelsa  me dekorime të vogla  ose shtesa dekoruese]; Figurëza nga metalet 

fisnike.  

15  Kuti muzikore.  

16  Gjera të shtypura;Libra;fotografi; fotografi të shtypura;Lëter; Tiketa varëse nga letra; 

letër për dhurata; paketime për dhurata; Thasë për dhurata; Shirita lëtre për mbeshtjelljen e 

dhuratave; Blloka [karnete]; Kuti kartuçi; Kuti lëtre; kartela; Uresa për festa; panorama; 

Ftesa; mbulesa tavolinash nga lëtra; pjata nga lëtra; facoleta nga lëtra;shtroja nga lëtra; 

Thasë lëtre; shabllone për dekorimin e ushqimit dhe pijeve; Kurora dekoruese nga letra; 

Dekorime nga letra; Dekorime nga kartuçi; dekorime letre për argëtim; Figura të punuara 

nga kartuçi; Figura nga letra e petëzuar; Flamuj të vegjël nga letra; Mbajtëse reklamash nga 

kartuçi për prezantimin e prodhimeve; tiketa, ngjitëse (produkte letres vetëngjitëse ); 

Albume fotografishë; Shirita ngjitës; Shirita ngjitës për produkte te letres ose për përdorim  

në amvisni; tabela shkrimi; Globus; qese për mbeturina nga letra ose plastika; Materiale të 

letres për paketime; Thasë letre për paketim; Materiale për paketim; Folje për paketimin e 

dhuratave; Materiale plastike për paketim  për mbulimin dhe mbrojtjën e bimëve dhe për 

përdorim në kopshtari; Pajisje për shkrim; Pajisje shkollore [produkte te letres dhe produkte 

shkrimi]; Materiale për mësim dhe material për arsimim  (me përjashtim të pajisjeve); 

Pajisje për vizatim; Pajisje për piktorë-artist; Atlasa; sirtare dhe rafte për produkte të letres 

dhe produkte për shkrim; shtroja për gota të birres; shporta për letra; Mbajtëse për libra; 

Këllef  për lapsa dhe lapsa kimik (penda); Kuti kartuçi për kapele-sheshira; Kalendarë; 

Thika për letra [hapës lëtgrash]; facoleta nga letra; Pllakate; Mbajtëse për pllakata nga letra 

dhe kartuçi; Prospekte; Shtroja për tavolina të punës; Mbajtëse të fletëve të librit; Vula; 

Leter tualeti.  

17  Folje ngjitese; Shirita ngjitës, përpos për nevoja mjekësore, për produkte të lëtres  dhe 

pajisje për shkrim ose për përdorim ne amvisni; Folje vetngjitëse për mure, dritare dhe 

dyer; Pjesë për lidhje dhe bashkim për gypa për kopsht; Gypa elastik  

18  Lëkura dhe imitime të lëkures; Sandek dhe valixhe; çanta udhëtimi për rroba (për 

udhëtim); mbajtese[doreza]për valixhe; Nesesera (jo të mbushur); Komplete udhëtimi; 

çanta për pajisje për manykyr; Çanta; çanta shpinde; Çanta shkollre; Çanta me rrip për 

libra; aktçanta; çanta për dokumente; akt çanta; Mbajtëse dhe këllef për kartela 
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kreditimi;Mbajtëse dhe këllef për kartela biznesi-vizit kartela; thasë nga lëkura; kuleta 

xhepi; Kuleta për kartela krediti; kuleta; këllef për çelsa; shenja për valixhe; shenja për 

bagazhe; Rripa (shtrenguese); Dekorime lëkure për mobile; Këllef nga lëkura ose lëkura 

artificiale; Kuti nga lëkura për kapela-sheshira; kuti nga lëkura ose lëkura artificiale; kuti 

nga lëkura ose lëkura artificiale; Lëkura shtazore; Ombredha; Ombredha dielli; Mbulesa 

për ombredha dielli; Mbulesa për kafshë.  

19  Shina të endura prej druri për perde-roletne; rafte perfundi kamini, korniza për kamina; 

Mbeshtetese për doreza dere; Kufijtë për vatrat e zjarrit-kamina, rafte për kamina; Sera 

(struktura) nga materialet jo metalike;sera levizese,jo metalike; Rrethoja, harqe, shtylla, jo 

metalike, si konstrukcione për bimë rreshqitëse-zgjeruese; Grila ( jo metalike) për të 

mbështetur bimët; bazene (jo metali); Kufijtë plastikë për kopshte; skajet plastike të trarëve; 

Pllaka; Pllaka nga materie të qendrueshme; Pllaka, jo metalike, për kopshtari-hortikulturë; 

Paviljone (jo metali); Mure nga druri ose plastika për mbrojtje nga pamja e jashteme; 

Dritare, jo metalike, me rrjetë të ngjitur  kunder insekteve;Grila,jo metali; Rrjete për 

muskonja – jo metalike; Grila për dyer, jo metalike; Dyer me mbrojtje të integruar kunder 

insekteve (jo metali); valvula për gypa ujësjellsish, jo metali; Linjat plastike për ujitje; 

mbeshtjellese, jo metali, për sifone; Arka poste muri; busta nga guri, betony ose  mermeri; 

shtatore nga guri, betoni ose mermeri; mbrojtese nga dielli [roletne] jo metalike; vaska për 

zogj, jo metali;Shtëpiza për zogj (konstrukcione), jo metali; Rrethoja, jo metali  

20  Mobile, pasqyre, korniza; korniza për fotografi; Gjëra artistike; Figura dhe shtatore (nga 

druri, dylli, gipsi ose plastika); Stoli nga kallami, rogozi[lloj bime qe rritet ne moqale –

bimë shumëvjeçare nga familja Typhaceae]  dhe shelnja; Stoli nga thupra; shtresa nga 

bambusi; gjera plastike dekoruese; Gjëra dekoruese nga plastika për ushqim;  Gjëra akrili  

për dekorima; dekorime guri  per mobilim të hapsirave; Vezë të pashkëve nga plastika; Zile 

qe funkcionon me erë-frymë [dekorim]; Dekorime plastike për ahengje; arka-sandek jo 

metalik të postes; Pllaka për shfaqje; kanistra jo metalike përpos koshërave te 

mbeturinave]; mallra te thurura; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtese për lule, Mbajtese 

për lule ne formë të shkallave, mbajtese për lule ne formë te rafteve  te shkallezuara; 

karrika pune; dyer (mobile); Zile jo metalike dhe jo elektrike  për dyer; Pajisjet dhe dorezat 

e dyerve (jo metalike); Pajisjet e mobiljeve,jo metali; Dorëza porcelain  pӕr dyer;  rrotëza 

për mobile, jo metalike; Mbrojtese perfundi kaminave te hapur; rrethoja për kamina  [ jo 

metali]; Rula për dyer kunder rrymimit të ajrit[ promajes]; stopues për dyer, jo metali; 

Shtëpiza për zogje; Kuti me ndarje pirgje (jo metali); Kabinete automatike; Grepa për 

perde,  Mbajtëse për perde; Mbajtëse jom tekstili për perde; Mbajtese për perde me lidhje, 

rrathë për perde, binarë për perde, shufra për perdegrepa për perde, grepa rreshqites për 

perde; unaza për perde; zingjirë plastik për rolete-perde; shufra për perde; shufra te gjera 

per perde; Perde , [rolete]për dritare; pajisje për grila dritaresh; Shara jo metali; veshje 

plastike për mobile; Dollapët hartografikë; Garderoba, varese te cilat qendrojn në këmbë, 

Varese  për dyer, grepa për vjerrjen e palltove;  mbajtese dhe shufra për rroba; Varëse; 

Grepa jo metalik, dërrasa me grepa (jo metali); Panelle ngarkuese, jo metalike; Kurora 

dekoruese për korniza, Kurora dekoruese për korniza; Doreza dyeresh (jo metalike); Pllaka 

për varjën e çelsave; Mbajtëse ombredhash; mbajtese për ekspozim të gazetave; tavolina 

pune; Pllaka për zgjerimin e tavolinave;Karrika; Stola këmbësh; Jastek; ballë-pjesa ballore 

e shtratit; rul jastek; Jastek për adhuruesit shtëpiak;mbajtëse për hecje; Vitrina për qëllime 

të ekspozitës; rafte te ndihmes se parë; rrethoja [kopshte] për lozje të fëmive të vegjel 

[bebe]; Mbrojtëse për krevate të fëmive, përpos mbulesave; Shkalla jo metalike; Krevate-
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shtrëter; Kornizat për nën dyshek ; dyshek; Mbrojtӕse për dyshek; dyshek me ajër; 

Mbulese  mbrojtëse  të përshtatura për mobile dhe jastek; Mbeshtjellese te pershtatëshme 

për jastek për karrika të kopshtit; Mbajtëse peshqirash;Mbajtëse për peshqira se bashku me 

çantën për rroba të pa pastërta; shporta për piknik; Kuti me  ndarje për selekcionimin e 

artikujve  nga metali; Mobile për kafshë; Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; kuti për 

strofulla të kafshëve;Krevate për adhuruesit shtëpiak; shtylla për grithje për maca;Shtrirëse 

për adhuruesit shtëpiak;Kova plastike për kompost; grepa vakumi (elemente për 

shtrengim); jo metalike, jo mekanike mbeshtjellese të gypave elastic;Mbajtese jo metalike 

për mbeshtjellëjen e gypave; Elemente për fiksim nga plastika; këmbëza si mbajtese për 

pavilone[çadra dhe tenda] (jo metalike); stopuesit jo metalikMbështetëse plastike cilindrike 

për rafte; Spiranca jo metalike; shkopa, shtylla për të mbështetur bimët ose pemët, jo 

metalike; Mbështetëse/panele nga kallami;Mbyllës, jo metalik; korniza druri për shtretër; 

rrotëza jo metalike për shtretër;mbulesa, jorgana,jastek për krevate-shtreter, përpos  

çarçafave dhe mbeshtjelleseve te jorganit e jastekut; Rafte për kartoteka; Rafte për mobile; 

panele prej drurit të endur [mobile]; Mbajtese jo metalike për vaska; Grepa për varjën e 

çantave, jo metalike; Numra të shtëpive ( jo  te nditëshem, jo metalik); shirita plastik të 

skajit [kant traka]  për mobile; Karroca për kompjutere (mobile); Kukulla rrobaqepësie; 

Shtroja  për rrethoja për lojëra të fëmijëve; Këmbët e mobiljeve; skulptura kinetike 

[dekorimi]; guaska; paravane (mobile); Perde dekorative perlash; rattan[mobile cilësore 

prej alumini –për jasht rezistent ndaj kushteve atmosferike]; Mbishkrime prej druri ose 

plastike; mbajtese për shfaqjen e kostumeve; mbulesa veshjesh [garderobe]; Varëse 

vetqendruese rrobash për dhoma; Tabaka jo metalike; Kufizuese jo metalike  dhe kufizime 

të cilat nuk janë nga goma për dyer; Karroca për kompjutera (mobile); Tavolina për 

zhveshjen e foshnjeve; shtroja për zhveshjen e foshnjave; Djepa.  

21  Enë për amvisni ose kuzhinë; Enë për përdorim ne amvisni ose kuzhinë; gjëra për 

nevoja shtepiake; Enë qelqi; Porcelani; dheu-argjile; figua nga porcelani, qeramika, dheut-

argjilës[punime dore], terakote[argjili] ose qelqi; Mbajtëse për peshqira; Vazo; shporta për 

rroba të pa lara; Mbajtese rrutulluese për tharjen e rrobave; Mbajtese për tharje rrobash; 

koritë-lug për pastrim rrobash; Drrasa për pastrimin e rrobave; unaza për facoleta[salveta]; 

Mbajtese  te mbulesave te tavolinave;  gjera te nevijshme kuzhine; enë guri; Produkte 

qeramike për përdorim ne amvisni; Gota për vezë; enë për gjalpë; Kuti a për sapun; enë për 

sapun; mbajtese për sapun; Mbajtës sapuni [mekanizma për dozimin e sapunit]; shporta për 

bukë; Enë qelqi; filxhana; bokall dhe qypa prej dheu [ produkte nga dheu e argjila]; Drrasa 

për përpunimin e brumit; tabaka [sherbyese]; Kuti për sanduiçe dhe bukë; enë; pjata; 

Shtroja për gota, shtroja jo nga lëtra dhe jo nga tekstili; shtroja [pajisje tavoline]; shtroja për 

enë; Mbyllëse për enë të cekta; Kallopa për nevoja të kuzhinës; enë pëe akull (kallop); 

Katrore akulli për shumë përdorime; Komplete të tenxhereve të kuzhinës; tava; 

kapak[mbyllese] për tava; tigan-fertere; Dorashka për punë të shtëpisë; Dorashka për 

përdorim ne amvisni; Dorashka për furrë shporeti; mbajtëse tenxheresh dhe tavash; 

Dorashka për grill; Shtroja për kullimin e ujit te enëve; mjete dhe pajisje për pastrim; 

Brusha; Produkte brushash; Fshesa; Enë për akull; Enë për ftohjen e verës; termo enë dhe 

kavanoza; kullojsa; filtra për amvisni; frigorifere bartese; çanta dhe qese ftohëse; shishe 

ftohëse; çanta dhe kuti  bartese ftohëse jo elektrike; unaza për qirinj; mbajtese qirinjesh; 

kandela [ mbajtese qirinjesh]; mjete për ndaljën e qirinjëve; varëse rrobash; Arka kursimi; 

arka- derkuc; Mbulesa për xhygyla; Mbajtëse rrëmojcash; shporta për piknik [ të 

përgaditura me enë]; ovale; Brusha për rroje; Komplete për melmesa-erëza; Grila kuzhine; 
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Mbeshtetese e grilave te grillit; kallupe druri për këpucë; lugë për mbathjën e këpucëve; 

mjete për zbathjën e çizmeve; kallupe druri për çizme; vazo lulesh; shporta për bimë; vazo 

për rritjën e bimëve; Kuti të dritareve për lule; mbajtëse për aranzhim të luleve;Spërkatës 

për ujitjen e luleve dhe bimëve; Kova për ujitje; aparate për ujitje të luleve dhe bimëve; 

pajisje për ujitje; Grykë gypash për ujitje; Grykë gypash Plastike për sperkatje, Spërkatese 

te ngjitura ne gypa  për ujitje; bazene te vogla per zogj; Vaska për pastrim të zogjëve; 

Kafaz për zogj;Unaza për zogj; kuti me rerë për adhuruesit shtëpiak; Kafaza prej teli për 

adhuruesit shtëpiak; Enë për ti ushqyer adhuruesit shtëpiak; Akuariume shtepie; tarracat për 

apartament [ kultivimi i bimëve]; tarracat për shtëpi; dorashka për kopshtari; kapëse për 

ndresa; Enë nate; Pajisje tualeti; Mbajtese te lëtres se tualetit; Mbajtese për brusha për 

tualet; Mbajtëse për lëter tualeti; Brusha për tualet; Komplete tualeti; Njesi për mbajtjën e 

rulave të tualetit; Kanistra; Kanta pë mbeturina; shporta për lëter; Shporta për mbeturina; 

Enë për përzierje mbeturinash  për përdorim ne amvisni; Drrasa për hekurosje; Mbulesa për 

dërrasa për hekurosje; mbajtese hekuri; Brusha për dhembë; Vaska për foshnje;  vaska për 

foshnje (bartëse); shpuza për pastrim; Qelq për pasqyre; Gjera dekoruese nga argjila; 

dekorime druri; Pajisje kozmetike dhe tualeti; Krehër; Këllef për krehër;Brusha kozmetike; 

Shpuza kozmetike; Dispenzues për preparate kozmetike; Mbajtes për preparate kozmetike; 

Bazë për mbajtjen e preparative kozmetike; mbajtese/kuti  për facoleta; dispenzues për 

peshqira të letres;Komplete për kujdesin e lëkurës të cilet përbehën nga  shpuza, 

brusha,rrjete për pastrimin e trupit; Neseseri [çantë] (neseser tualeti-çantë ); Mbajtesit për 

brusha për rroje; Difuzorë rryme për mjete kunder miskonjave; Kurtha jo elektrike për 

insekte; Kurtha elektrike për insekte; mjete për eliminimin e mizave; Pajisje elektrike për 

eliminimin e insekteve; Pajisje elektrike për joshjen dhe eliminimin e insekteve; Kurtha 

minjesh; Kurtha për pacova[mi të medhenj].  

22  Litarë; spango[kanap]; spangu për varjën e fotografive ne murë; shirita për roletne 

veneciane; shkalla nga spangoja- kanopi; Rrjeta varëse dhe  thasë varës  me pajisje; Rrjeta; 

Thasë rrjete për pastrimin e rrobave; Šatori; Tenda nga plastika ose tekstili; Cerada-tekstil; 

Cerada për mbrojtjën dhe mbulimin e bimëve; vela; Thasë; Materiale për mbeshtjellje,  

mveshje dhe mbushje, përpos nga lëtre, kartuçi, gome ose plastike; Lesh druri; Lesh [i pa 

perpunuar]; Fijet e papërpunuara të tekstilit dhe zëvendësuesit e tyre; fijet e tekstilit.  

23  Tjerr dhe fije për përdorim tekstili; Penj dhe tjerr për çepje; Penj pë qendisje; Penj për 

arrnim.  

24  Tekstil dhe zavendësues tekstili; Mëndafsh; Taft [pelhurë]; Filci [pelhura jo te endure 

dhe material te petëzuara]; material te thurura tekstili; Pelhura pambuku; Tekstil, Pëlhurë jo 

e endur; Pelhurë e endur; tekstil për amvisni; Mbulesa për jorgana; shtroja shtrati; veshje 

shtrati; Mbulesa; Fletë dekorative; Mbulesa mbrojtëse  për krevate femijësh [shtoja 

krevati]; mbulesa për udhëtim [për mbulimin –mbeshtjellëjen e gjunjeve]; Mbulesa shtrati; 

mbeshtjellese dysheku; Mbështjellese jasteku; këllef jasteku; këllef jasteku [mbeshtjelles 

per jastek]; batanije për krevate; pelhura për tavolina, tekstili; nenshtroja tavolinash, tekstil; 

mbulesë tavolinash; mbulesa (për tavolina); salveta-facoleta nga tekstili; shtroja individuale 

të tekstilit; Shtroja tekstili për gota; Tekstil për banjo; peshqira për duar; Dorashka tualeti; 

Tekstil për kuzhinë; Lëcka për enë; Pëlhurat e tekstilit [cerada] për mbrojtje nga pamja; 

Tekstil për mbrojtje nga insektet; Rrjeta për miza; Kuti tekstili;Flamuj të vegjel nga tekstili 

ose plastike; Gjera decorative nga filci; Gjera dekorative  nga pelhura; Mbulesa për 

adhuruesit shtëpiak; Mbulesa nga tekstili për dërrasen e  WC-së; Pengesa nga tekstili ose 

plastika; Perde nga tekstili ose plastika; Perde muri nga tekstili; Tapeta nga tekstili; perde 
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për banjo; Rrjeta për miskonja; Materiale për mveshje për amvisni; Mbulesa plastike për 

mobile; Tapiceri [mveshje] tekstili për mobilje; Mbulesa për mobile; Pëlhurë e pllakosur; 

thasë për fjetëje.  

25  Rroba, pantallona; pallto, fustane shtëpie, rodishan; perparëse [ gjera te veshjes]; 

Këpucë, pantofla, çizme shiu gome, pantofla të banjës, sandale banje; Këpucë plazhi; 

nallane[kllompe]; mbulesa koke; Kapele noti; Kapele dushi; Maska për gjumë; Xhepa për 

rroba; ndresa të brendshme.  

26  Shirita; bimë artificiale; lule artificiale; kurora artificiale; Kurora me lule artificiale; 

Kurora me lule artificiale [garlands]; Varëse [jo stoli për çelësa, unaza ose zinxhirë]; 

mbeshtjellëse të flokëve; kuti aksesori për pajisje për qepje.  

27  Tepiha-qilima; shtroja shtegu; Linoleum; Mbulesa dyshemeje; materiale për shtroja; 

Tapeta; Dekorime mure jo tekstile; shtroja për vaskë; Tepiha  dhe shtroja për 

automjete;shtroja; Mbulesa dyshemeve linoleumi; shtroja për tepiha- qilima; bari artificial; 

dekorimet e mureve te cilat nuk janë  nga tekstili.  

28  Lojëra; Artikuj për lojë; Lodra; Lodra për ujë; lodra të buta; lodra nga materiali plish; 

batanije të buta për fëmijë; Komplete kopshtarie - lodra; dekorime të varura për ahengje;  

risi për argëtime; Balona për argëtim; Artikuj të lëtres për argëtim; kukulla; Kuti me rerë; 

Hulaja;Shtroja për lozje për foshnje; Modele lodrash (makete);  jete shpërthyese; Makete 

automjetesh; Dekorime për bredh; Mbajtëse për bredh; dekorime festash dhe bredha 

artificiale; mbajtese qirinjesh për bredha.  

31  Lule, natyrale; Bimë; Buketi nga lulet e gjalla-natyrale; Kurora nga lulet natyrale; 

Bimë-barishte te thara për qellime dekorimi; Lule të thara; rezervuare; përberesit e farës për 

qëllime botanike; farat e mbjelljes; farat e rasadit; ushqim zogjsh.  

34  Shkrepëse për duhanpirës;Rezervoar e plini –gasi për shkrepësa për cigare;Shkrepëse 

[çibrit];kuti për shkrepëse;mbajtese për shkrepëse;enë për duhan;kuti për cigare;Kuti për 

duhan.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1047 

(220) 22/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Meradiso 

 

 
     

 

(511) 7  Mbështjellëse nga tekstili për makina të larjës.  

10  Mbulesë për inkontinencë; shtroja për shtretër për inkontinencë; jastek për përdorim 

medicinal.  

12  Shtresa mbrojtëse për rripa sigurie.  

16  Letër; facoleta letre.  

17  Shirita izolues për dyer.  

18  Shtojca lëkure për mobilje; çanta pa formë.  

19  Roleta, jo nga metali.  

20  Dyshek; dyshek që palosën; mbështjellëse për dyshek; stola; tabure, jatek në formë 

pyke; jastek karrige; shtretër; shtretë të mbushur me ajr; shtretër portativ; shtretër të 
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shtresuar; konstrukcione për shtretër; mbulesa; jorgan, jastek për shtretër (përveq 

shtrojave); jastek të vegjël; jastek; jastek për qafë; jastek për fjetje në krah; kufizues 

dekorativ për dyer (jo metalike) në formë të kafshëve; roleta për dritare të brendshme 

[perde] [mobilje]; perde termike [të brendshme]; mobilje të lëkurës; mjete për varjen e 

perdeve; pajisje për varjen e perdeve; shtroja të përshtatura për shtretër; kufizues për dyer, 

jo nga metali.  

21  Enë për përdorim në amvisëri apo në kuzhinë; shporta për buk për përdorim në 

amvisëri; thasë për bukë; kutija për bukë; mbulesa për dërrasën e hekurosjes; mbështjellëse 

për dërrasën e hekurosjes; shtroja për tenxhere; dorëza për furrë; shtroja, të cilat nuk janë 

nga letra apo tekstili; shtroja nga bambusi; mbulesë tavoline nga bambusi.  

22  Litar; tel; rrjetëza; tenda; pëlhurë (ceradë); vela; thasë; material për mveshje dhe 

mbushje (përveq letrës, kartuqit, gomës apo plastikës); shkallë nga litari; fije tekstili; lesh 

druri; lesh i pa përpunuar ose tjerrur.  

23  Fije të tjerrura dhe penjë, për përdorim në tekstil; fije të tjerrura dhe penje për qepje.  

24  Tekstil dhe zëvendësues për tekstil; artikuj tekstili për përdorim në amvisëri; shtroja për 

shtretër; mbulesa për tavolina; pëlhurë pambuku; mësallë; pëlhurë për tavolina; facoleta 

(salveta) nga tekstili; shtresa për tavolina nga tekstili; perde nga tekstili; mbajtëse të 

perdeve nga tekstili; mbështjellëse për dyshek; rrjeta për mushkonja; fije për mveshje; 

batanije të vogla me katrorë; mbështjellëse për jorgan; mëndafsh; shtroja shtrati; 

mbështjellëse; shtroja për shtretër; qarqaf; mbështjellëse për shtretër; pëlhurë mëndafshi – 

tafeta (pëlhurë); materiale të thurura tekstili; pëlhur dylli për mbulimin e tavolinave; 

pëlhurë; pëlhur e lesht; jastek të vegjël; mbështjellëse për jastek;  

pëlhurë dekorative për shtroja shtrati, zëvendësues të jastekëve; mbulesa për mobilje nga 

tekstili; shtresa tekstili për mobilje; pëlhurë kuzhine; lecka kuzhine; qarqaf; jorgan; 

mbështjellëse; mbështjellëse për dyshek; mobilje lëkure; copëza mbulesash nga bambusi 

25  Veshje; pantollona me pjesë të sipërme të ngjitura pune (kombinezon); pallto; pallto në 

formë batanije me mëngë; këpucë; gunë; çorapë pa shputa; shalla dhe shami për kokë; 

papuqe.  

27  Tepih; shtroja; shtroja për dyer; shtroja për vaskë; tepiha (shtroja) për automjete; 

linoleum për dysheme; mbulesa për dysheme; tapeta.  

28  Lodra; lodra me forma kafshe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1063 

(220) 26/05/2020 

(731) UNIVERSITETI AAB SH.P.K. 

Rr. “Elez Berisha”, nr. 56 Zona Industriale 

Prishtinë - Fushë Kosovë 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)  AAB 

 

 
     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale te 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 
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fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderolë (baner); materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, çanta] të letrës ose plastikës, 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit, kalendare.   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; këshillimi dhe 

trajnim; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik.  

41  Arsimim; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi dhe 

mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i teatrove, 

koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave dhe  

shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave, revistave 

dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit; shërbime te 

përkthimeve;  aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i 

publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online  

42  Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe softuerit -

it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; shërbime 

të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të specializuara të 

dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime kompjuterike; hulumtime 

teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime kompjuterike dhe këshillimi 

lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1067 

(220) 27/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Crownfield 

 

 
     

 

(511) 30  Produkte nga drithrat për ushqim, drithra, pllakëza nga drithërat, kornfeks, 

muesli, muesli pllakëza.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1073 

(220) 28/05/2020 

(731) ABDULJ LJATIF ESE- EUROFOOD 

SH.P.K LUPISHTE-PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(740)  MEHMET SHALA KASEMBEG 

NR.56 PRIZREN 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpendet dhe kafshet e gjahut, eksrakte mishi;fruta dhe perime te 

konzervuara, te thara dhe te gatshme; pelte, recel, komposto; veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti; vajra ushqimore dhe yndyrna  

30  Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe arificiale, miell dhe preparate 

te prodhuara prej dritherave, buke, torta dhe embelsira, krema embelsire; mjalt , melase, 

maja, pluhur per pjekje; kripe, mustarde; uthull, salca(per shije) , ereza; akull.  

32  Lloje birre, ujera minerale dhe te gazuara, si dhe pije te tjera joalkoolike; pije dhe lengje 

frutash; shurup dhe preparate te tjera per prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1074 

(220) 28/05/2020 

(731) ABDULJ LJATIF ESE -EUROFOOD 

SH.P.K LUPISHTE- PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(526) tomato Ketchup 

(591) E verdhe, e kuqe,e bardhe, e gjelbert, 

e zeze 

(740)  MEHMET SHALA KASEMBEG 56, 

PRIZREN 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe , caj, kakao, oriz, tapioke, miell pallme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

te prodhuara prej dritherave, nuke, torta dhe embelsira, kreme embelsire; mjalt, melase; 

maja, pluhur per pjekje; kripe, mustarde; uthull, salca(per shije), ereza ; akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1076 

(220) 28/05/2020 

(731) ABDULJ LJATIF ESE - 

EUROFOOD sh.p.k LUPISHTE- 

PRIZREN, REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(591) E ZEZE, NGJYRE ARI E QELT, 

(540)   
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DHE NGJYRE ARI MA E MBYLLUR 

(740)  MEHMET SHALA EUROFOOD-

sh.p.k KASEMBEG 56, PRIZREN 
 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendet dhe kafshet e gjahut, ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te thara dhe te gatshme; pelte, recel, komposto; veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

32  Lloje birre, ujera minerale dhe te gazuara, si dhe pije te tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash;shurup dhe preparate te tjera per prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1077 

(220) 28/05/2020 

(731) ABDULJ LJATIF ESE- EUROFOOD 

SH.P.K LUPISHTE- PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(591) E kuqe, e bardhe, e kaltert, e gjelbert e 

zeze 

(740)  MEHMET SHALA KASEMBEG 56, 

PRIZREN 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, miell pallme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate t eprodhuara prej dritherave, buke, torta dhe embelsira, krem embelsire; mjalt, 

melasë, pluhur per pjekje; kripe, mustardë; uthull, salca( per shije) erëza; akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1078 

(220) 28/05/2020 

(731) ABDULJ LJATIF ESE -EUROFOOD 

SH.P.K LUPISHTE-PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(591) E VERDHE, E BARDHE, E 

KALTERT, E GJELBERT 

(740)  MEHMET SHALA - EUROFOOD 

SH.P.K KASEMBEG 56, PRIZREN 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpendet dhe kafshet e gjahut, ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te thara dhe te gatshme; pelte, recel, komposto; veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti;vajra ushqimore dhe yndyrna.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1080 

(220) 28/05/2020 

(731) ABDULJ LJATIF ESE- EUROFOOD 

sh.p.k LUPISHTE- PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(591)  E bardhe, e kaltër, e verdhë, e gjelbërt 

(740)  MEHMET SHALA- EUROFOOD 

sh.p.k KASEMBEG NR 56, PRIZREN 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendet, dhe kafshet e gjahut , ekstrakte mishi, fruta dhe perime 

te konzervuara , t thara dhe te gatshme; pelte, recel, komposto; veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1101 

(220) 01/06/2020 

(731) Green Med LLC Ulpiana u1, hyrja 6 

numer 4, 10. 000 Prishtine, KS 

(591) E zeze, ngjyre ari dhe ngjyre hiri 

(740)  Ardit Devaja Green Med LLC 

Ulpiana u1, hyrja 6 numer 4, 10. 000 

Prishtine, KS  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Sapun; sapun për pastrimin e lëkurës, akneve dhe lëkurës se ndjeshme.” 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1284 

(220) 08/07/2020 

(731) " Doni Fruits" SH.P.K. 

Rruga Driton Islami, Ferizaj., KS 

(591) E kuqe dhe e bardhë 

(540)   
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(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

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

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1285 

(220) 08/07/2020 

(731) " Doni Fruits" SH.P.K. 

Rruga Driton Islami, Ferizaj., KS 

(591) E kuqe 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri 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, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

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

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.  
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32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1300 

(220) 13/07/2020 

(731) Fisnik Krasniqi RIVER GROUP 

SH.P.K. Prishtinë, Vëllezërit Fazliu, -1 

Nr.23., KS 

(591) E PEMBE  

(740)  RIVER GROUP SH.P.K.   

EMRI  PINK WOMAN ABI ÇARSHIA 

QENDRA TREGTARE   PRIZREN 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 23  Fijet dhe penjtë për përdorim në tekstil; Pambuk i mbështjellë; Fije pambuku; Fije 

chenille; Penj elastik për përdorim në tekstil;Fije; Penj me fibra qelqi për përdorim në 

tekstil; Penj metalik për qëndisje; Penj gome për përdorim në tekstil; Penj dhe fije kërpi; 

Penj dhe fije Jute; Penj dhe fije Coir; Penj dhe fije Rayon; Penj të materialeve plastike për 

përdorim në tekstil; Penj dhe fije nga liri; Penj dhe fije për qëndisje; Mëndafsh i 

mbështjellë; Fije mëndafshi; Penj dhe fije për qëndisje; Penj dhe fije për riparim/arrnim; 

Penj dhe fije të mbështjella; Stof i lëmuar; Fije leshi.  

24  Tekstilet dhe zëvendësuesit e tekstileve; Pëlhura për mobilje; Perde të tekstilit apo 

plastikës, përveç për vetura ose kamionë; Tekstili dhe mallra tekstili të pa-përfshira në klasa 

tjera, përveç për vetura ose kamionë; Mbulesa shtrati; Mbulesa tavoline; Pëlhura për heqje 

të grimit; Pëlhura nga liri për banjo, përveç për veshje; Pëlhura të papërshkueshme nga 

gazi, për ballonë aeronautikë; Banderola; Pëlhurë e qëndrueshme pambuku [dimity]; 

Mbulesa shtrati nga letra; Pëlhura nga liri për shtrat; Pëlhura nga liri për shtrat; Këllefë 

jastëku; Pëlhura për bilardo; Brokada; Pëlhurë nga Chenille; Cheviots [pëlhurë]; Pëlhura 

pambuku, Tekstilë, përveç për vetura ose kamionë; Crepon;Damask; Mbulesë puplash apo 

me mbushje tjera [Tick] [nga liri]; Mbulesë dyshemeje nga pambuku i trashë (Drugget); 

mbulesa tektsili për printerë; perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhura dekorative të 

tekstilit apo plastikës [bunting]; Pëlhurë për mbyllje; Flamuj nga tekstili apo plastika; Pupla 

nga rosa Eider [Eiderdown] [mbulesë e hollë shtrati]; Material apo tekstil filtrimi, përveç 

për vetura apo kamionë; Pëlhurë nga kondensimi dhe shtypja e fibrave [Felt], përveç për 

vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; Pëlhurë e butë leshi apo pambuku [Flannel] [pëlhurë]; 

Pëlhurë dekoruese Frieze (pëlhurë), përveç për vetura ose kamionë; shtresa [tekstil]; shtresa 

pëlhure për këpucë; perde nga tekstili apo plastika; përveç për vetura apo kamionë; 

mbajtëse perdesh nga materiali i tekstilit; gaza [pëlhurë]; Pëlhurë e butë sanitare leshi apo 

pambuku; Pëlhura për përdorim në tekstil; Pëlhura me fije të fibrave të qelqit për përdorim 

në tekstil; Pëlhurë flokësh [pëlhurë thesi]; Pëlhurë e ngjitur; përveç për letër shkrimi, 

Pëlhurë me dizajn Trellis [pëlhurë]; Pëlhurë kërpi, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhurë 
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Jute, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; shtresa kapelesh, nga tekstili, në 

copë, Pëlhurë nga pambuku [basmë]; Mbulesa puplash apo të mbushjeve tjera [Ticks] 

[mbulesa dysheku]; Fanella [pëlhurë]; Pëlhurë Jute; Pëlhurë për tapete apo qëndisje; 

Shtresë mbrojtëse nga tekstili për tavolinë [Coasters]; Pëlhurë djathi; Pëlhurë nga pambuku 

[basmë]; Mbështjellës dekorativ [Shams]; Këllefë jastëku; Pëlhurë mëndafshi, pambuku, 

apo sintetike [Crepe] [pëlhurë]; Pëlhurë nga fibrat Rayon; Pëlhurë imituese e lëkurës së 

kafshëve, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura mbështjellëse [Shrouds]; Marabut 

[pëlhurë], Mbulesa dysheku; Mbulesa plastike për mobilje; Pëlhura për tapiceri; Mbulesa 

nga tekstili për mobilje; Pëlhurë pambuku [Moleskin] [pëlhurë]; Rrjeta mushkonjash; 

Shtroja tavoline nga tekstili; Perde dere; Pëlhurë nga fibrat Ramie; Pëlhura për qelq 

[peshqirë]; Kadife, përveç për vetura apo kamionë; Perde rrjetë, përveç për vetura apo 

kamionë; Çanta për fjetje, Mbulesa të lira për mobilje; Pëlhurë mëndafshi; Pëlhurë 

mëndafshi për modele të printimit; Pëlhurë nga fibrat Esparto; Pëlhurë e fortë [Buckram]; 

Shtroja për shtrat; Material tekstili; Etiketat e veshjeve; Pëlhurë e thurur; Pëlhurë shëlqyese 

[Taffeta] [pëlhurë]; Material plastik (zëvendësues për pëlhura), përveç për vetura apo 

kamionë; Peshqirë fytyre [prodhuar nga materiale të tekstilit]; Peshqirë nga tekstili; Pëlhura 

për këpucë; Mbulesa tavoline, jo nga letra; Pëlhura nga liri për tavolinë, jo nga letra; 

Mbulesa të përshtatura për kapakë guackash tualeti; Pëlhurë; Çarçafë shtrati; Pëlhurë e 

hollë [Tulle]; Pëlhura jo të thurura tektsili; Mushama për përdorim si mbulesë tavoline; 

Mbulesa muri nga tekstili; Pëlhurë për të brendshme, Pëlhurë përthithëse nga liri; Dorëza 

për larje; Material i thurur elastik; Pëlhurë ngjitëse që vendoset përmes nxehtësisë; Pëlhurë 

e vijëzuar për qëndisje, Pëlhurë leshi; Pëlhurë nga pambuku [Zephyr] [pëlhurë]; Çanta për 

fjetje.  

25  Veshje, mbathje, pajisje për kokë; Taka; Pjesë për taka për mbathje; Pantollona bebesh 

[veshje]; Veshje për foshnje [veshje]; Kostume banjoje; Pantollona të shkurtra banjoje; 

Mantel banjoje; Kapela për larje; Sandale për larje; Pantofla për larje; Shami; Bereta; 

Ngrohës për këmbë; Veshje nga imitimi i lëkurës; Veshje motoristësh, përveç për vetura 

apo kamionë; Veshje; Veshje letre; Qafore Boa [qafore]; Të brendshme [Teddies] [të 

brendshme]; Veshje klerike [Chasubles]; Kapela dushi; Dhtroja për këpucë; Mindil xhepi; 

Dorëza; Jelekë peshkimi; Çizme futbolli; Mbulesë për këmbët e bebeve [footmuff], jo të 

ngrohura elektronikisht; Veshje nga pëlhura Gabardines [veshje]; Këpuce gome 

[Goloshes]; Veshje mbi këpucë [Gaiters]; Rrip (Para -) [veshje]; Pajisje jo-rrëshqitëse për 

mbathje; Rrip [veshje]; Veshje për gjimnastikë; Mbathje për gjimnastikë; Gjysëm-çizme; 

Shalle; Dorëza [veshje]; Veshje të brendshme për femra [Slips] [të brendshme]; Pjesë e 

veshjeve [Shirt yokes]; Këmisha; Pjesët e përparme të këmishave; Këpucë druri; 

Pantollona; Çorape deri te gjuri; Veshje për mbajtjen lart të çorapeve [Garters]; Veshje të 

brendshme për femra [Girdles]; Kapele; Korniza (Kapele -) [skeleti]; Xhaketa [veshje]; 

Bluza;Xhaketa të mbushura [veshje]; Kapela të ngushta [Skull caps]; Kapuçë [veshje]; 

Astarë (Të gatshëm -) [pjesë të veshjeve]; Xhepa për veshje; Veshje të gatshme për t’u 

veshur; Kamisola; Mbështjellës krahësh; Kollare të largueshme; Bluza me mëngë të 

shkurtra; Përparëse bebesh, jo nga letra; Veshje lëkurë; Geta [pantollona]; Të brendshme; 

Uniforma; Pallto; Veshje për femra [Pelisses]; Shami për femra [Mantillas]; Kapele klerike 

[Miters] [kapele]; Këllef gëzofi për duar [veshje]; Kapela [veshje për kokë]; Kapele 

uniforme [Cap peaks]; Veshje të jashtme; Këllef gëzofi për veshë [veshje]; Kombinime 

[veshje]; Pantofle;Kapele (Letër -) [veshje]; Xhaketë dimri [Parka]; Pelerina; Gëzof 

[veshje]; Ponço; Bluza; Veshje çiklistësh; Skaje për mbathje; Pallto rezistente nga uji 
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[Mackintoshes]; Funda;Sandale; Sari; Sarongë; Shall qafe [këllef gëzofi]; Shiritë krahu për 

veshje [Sashes]; Maska gjumi; Vello [veshje]; Shami koke; Pantollona të gjera të 

mbledhura në gju apo më poshtë, ose të brendshme femrash [Knickers]; Çizme me lidhëse; 

Shtesa metalike për mbathje; Mbathje; Shtresa për mbathje; Pjesët e sipërme të këpucëve; 

Maje mbathjesh; Kominoshe; Përparëse [veshje]; Mbrojtëse fustanësh; Dorëza skijimi; 

Çizme skijimi; Pantollona të shkurtra në formë fundi [Skorts]; Pantollona të shkurtra; 

Çorape;Varëse çorapesh; Këpucë atletike; Atlete; Çizme; Pjesët e sipërme të këpucëve;  

 Shami koke [veshje]; Espadrilla; Shall i gjerë grash; Shall i gjerë grash nga gëzofi; Kunja 

për çizme futbolli; Veshje plazhi; Mbathje plazhi; Çorape;Çorape absorbuese djerse; Taka 

për çorape; Geta;Bluza me mëngë të shkurtra; Toga [veshje]; Fustanë Pinafore; Thurje 

[veshje]; Fanella; Turbanë; Pallto; Uniforma; Të brendshme absorbuese djerse; Pantollona; 

Kostum për skijim ujor;Jelek i trashë pa mëngë; Çorape; Kapele të larta; Veshje, përfshirje 

veshje lëkure, imitim lëkure, ose nga gëzofi, dhe dorëza; Kapela [veshje për kokë]; Shalle; 

Mbathje përfshirë çizme; Këpucë dhe Pandofla.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1301 

(220) 13/07/2020 

(731) Hyundai Technology, Inc. 

Villa Golf Este #89, Dorado  

Puerto Rico, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  HYUNDAI 

 

 
     

 

(511) 9  Shenja digjitale; monitorë për shenja digjitale; ekrane për shenja (displey) digjitale; 

terminale për pika të shitjes; shtëpiza (kioska) të automatizuar për porositjen e pijeve dhe 

ushqimit; kiosk sisteme kompjuterike interaktive të cilët përbëhen nga së pari kompjuterët 

dhe ekranet të cilët janë të ndieshëm në prekje të cilët shfrytëzohen për blerjen e ushqimit; 

desktop kompjuterët; komponente kompjuterësh dhe pjesë; stacione të kyçjes për 

kompjuterë; mbulesa për tastaturat kompjuterike; notbuk dhe kompjutera laptop; pllaka 

kryesore (motherboards) për kompjuter; polica (racks) montuese për hardverin 

kompjuterik; filtra për ekrane kompjuterike; mbrojtëse të ekraneve të tabletëve  digjital dhe 

elektronik; servera kompjuterik; kompjuterët tablet digjital; video kartelat; softver aplikativ 

kompjuterik për shfrytëzimit e Interneti i Gjërave (IoT); mikrokontrollerë për paisje të 

përshtatura internetit të gjërave (IoT); mbushës për bateri; degjuese; tastatura kompjuterike; 

minjë (mouse) për kompjuterë; lapsa elektronikë; adapterë të rrymës; audio altoparlanta; 

kabllo për të transmetim të dhënave; aparate për furnizim të pandërprerë (UPS);  kabllo 

funizimi me energji; fllesh memorje; kartela memorike SSD; mediume për ruajtjen e të 

dhënave; kartela memorike; mediume magnetike për ruajtjen dhe incizimin e të dhënave; 

hard disçe për kompjuterë; hard disçe eksternale për kompjuterë; hardver kompjuterik për 

ruajtjen e të dhënave në rrjeta [NAS]; monitorë kompjuterik; kompjuter me video lojra 

interaktive; paisje periferike kompjuterike; dëgjuese (kufje) për video lojra; degjuese 

(kufje) me mikrofon [komplet] për videolojra; printerë për kompjuterë; foto printerë; 

printerë dhe pjesë për ta; skanerë për imazhe; skanerë elektronik; skanerë për fotografi; 
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skanerë të kartelave të biznesit; ruterë të rrjetave; serverë të rrjetave; modemë; kartela të 

rrjetave; nyje kyqëse (huba) për rrjeta; sviçera të komunikimit të rrjetave; telefona të 

mençur; paisje për procesimin e pagesave elektronike; softver për procesimin e pagesave 

elektronike, të cilët mund të shkarkohen; robotë me intelegjencë artificiale; programe të 

sistemeve operative; softver të ndihmësit personal intelegjent me njohje  të zërit, i cili mund 

të shkarkohet; softver i cili shkarkohet për kontrollimin e paisjeve elektronike të cilat 

barten; softver i cili shkakrohet për administrimin e oreve të mençura; nyje kyçëse 

automatizimi shtëpiak (home automation hubs) të cilët përbëhen nga altoparlantët të cilët 

aktivizohen me zerin; orë të mençura; dëgjuese për të dy veshët (eurdubs); paisje periferike 

kompjuterike të cilat barten; terminale sigurimi për autentifikim; kamera; pjesë për kamera; 

konektorë për përques elektrik.        

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1304 

(220) 13/07/2020 

(731) DOMPE' FARMACEUTICI SPA 

Via San Martino, 12 20122 Milano Italy, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BIORITMON 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike; tonikë për përdorim mjekësorë; shtesa dietike për përdorim 

mjeksorë; shtesa ushqimore për përdorim mjekësor; preparate dietale për përdorim 

mjekësorë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1317 

(220) 14/07/2020 

(731) Lo.Li. Pharma S.r.l. Via Sabatino 

Gianni, 14 00156 Rome, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  EUSITOL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; produkte farmaceutike 

në formën e pilulave ose ampulave për probleme të frymëmarrjes (respiratore); Preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; Ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 

mjekësor dhe veterinar, ushqime për beba; Shtesa ushqimore për njerëzit dhe kafshët; 

flaster, materiale për lidhje (mbështjellje); Material për mbushjen e dhëmbit, dyll për 

dhëmb; Mjete dezinfektuese; Preparate për asgjësimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide; 

Shtesa ushimore; Pajisjet mjekësore të frymëmarrjes (respiratore)  
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(210) KS/M/ 2020/1326 

(220) 20/07/2020 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  SUSVIMO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1338 

(220) 24/07/2020 

(300) 202000692  05/05/2020  IE 

(731) Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, IE 

(526)  

(591) Kaltër e ndritshme, kaltërt e errët 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Preparate toaleti të cilat nuk janë medikamente, pasta për dhëmb, preparate  

 për shpërlarjen e gojës dhe spërkatëse freskuese të frymëmarrjes; preparate  

 për higjienë orale, xhel për dhëmb, preparate për zbardhim, preparate për  

 lustrim të dhëmbit, preparate për dhe përshpejtues për zbardhimin e      

  dhëmbëve, preparate për largimin e njollave.  

5  Preparate mjekësore për higjienë orale, preparate mjekësore për lustrimin e    

 dhëmbëve, preparate mjekësore për zbardhimin e dhëmbëve, preparate  

 mjekësore për shpërlarjen e gojës, preparate mjekësore për zbardhim,  

 çamçakëza mjekësorë dhe pastila (kokërr) për higjienë të dhëmbëve  

10  Aparate për higjienë të dhëmbit, enë elastike për dhëmb njëpërdorimëshe  

21  Furça për dhëmb, rrëmojsa, fije peri për dhëmb, furça dhe sfungjer.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1419 

(220) 18/08/2020 

(731) Pinguini Sh.P.K. Rruga Brigada 123 

p.n. 23000 Suharekë, KS 

 

 
 

(540)  PINGUINI 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 
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audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

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

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

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

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

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

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

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

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 
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sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 
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mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 
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zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 
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(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 
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kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 
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mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 
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automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 
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tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.  

 

  

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 
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rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.   

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 
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ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i 

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 
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kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 
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mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1420 

(220) 18/08/2020 

(731) Pinguini Sh.P.K. Rruga Brigada 123 

p.n. 23000 Suharekë, KS 

 
 

(540)  PINGUINI MARKETING  

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

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

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

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

93 

 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 
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CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 
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majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 
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zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 
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jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 
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shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 
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fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 
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hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 
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mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.   

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 
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[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.   

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i 

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 
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parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.   
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42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 
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shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1421 

(220) 18/08/2020 

(731) Pinguini Sh.P.K. Rruga Brigada 123 

p.n. 23000 Suharekë, KS 

 
 

(540)  PINGUINI STORE  

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

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

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

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 
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për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 
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zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 
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kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 
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printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 
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kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 
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[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 
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(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 
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temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.   

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 
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/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.   

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 
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administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i 

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 
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shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 
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qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 
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për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1422 

(220) 18/08/2020 

(731) Pinguini Sh.P.K. Rruga Brigada 123 

p.n. 23000 Suharekë, KS 

 
 

(540)  PINGUINI SHOP  

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

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

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

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 
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peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 
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kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 
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telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 
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ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 
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detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 
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përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 
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zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 
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[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.   

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 
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lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.   

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 
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pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i 

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 
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të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 
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fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  
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(511) 9  Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

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

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 
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transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

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

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

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

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

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

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 
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këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

133 

 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 
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zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 
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kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 
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regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 
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(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 
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së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 
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ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.   

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 
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vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.   

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 
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informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i 

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 
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tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 
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prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1428 

(220) 18/09/2020 

(300) 35047  16/06/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 
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nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve; 

kutia mbrojtëse, mbulesa dekorative dhe kutia mbajtëse për cigare elektronike, pajisje për 

ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike për pirje  të duhanit; mbajtës për në automjete 

dhe mbajtëse e cigareve elektronike për në automjete, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe 

pajisje elektronike për pirje të duhanit; kontejnerë për hedhjen  e shkopinjve(cigareve) të 

përdorur  të ndezur me duhan; pastrues, preparate pastrimi, enë pastrimi dhe furça pastrimi 

për cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike për pirje të 

duhanit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1430 

(220) 19/08/2020 

(731) Viva Fresh sh.p.k. 

Veternik pn, 10,000 Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E Kuqe E Bardhë 

(740)  Ekrem Ilazi rr. Ismet Asllani, Torinë, 

Lipjan 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik; pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).  

2  Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).  

3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive  

4  Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.  
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6  Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; 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  

7  Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore  

8  Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.  

9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).  

10  Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.  

11  Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.  

12  Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.  

13  Fishekzjarre,  

14  Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).  

15  Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.  

16  Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për gjueti.  

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).  

20  Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 
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materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.  

21  Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.  

22  Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra  

23  Fije dhe pe, për përdorim në tekstil  

24  Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.  

25  Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.  

26  Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.  

27  Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë ekzistuese; 

varëse muri (jo tekstile); tapeta.  

28  Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita.  

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.  

31  Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake  

32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  

34  Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare  

35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing  

36  Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Instalimi dhe Riparimi i paisjeve Elektrike  

38  Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë  

40  Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.  

41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 
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kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).  

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele.  

44  Shërbime mjekësore;shërbime veterinare;kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për njerëz 

dhe kafshë;shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë;shërbime të telemedicinës  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1455 

(220) 26/08/2020 

(731) R Media l.l.c Rruga Lah Nimani, 

Nr.22, Prishtinë, Kosovë, KS 

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

e mbyllt 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim 

i tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media; Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta; Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim; Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsorimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun; 

Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në 

television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim 

i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun; Asistencë administrative në kthim të telefonatave për tenderë; 

shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe konsulenca 

organizative; shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e ndërtimeve; 

hulumtim biznesi; shërbime lobimi për qëllime biznesore; negocimi dhe përmbyllja e 

negociatave për palë të treta; negocimi i kontratave biznesore për të tjerët; dhënia me qera e 

paisjeve dhe maqinave të zyrës; dhënia me qera e pasijeve në ambiente të përbashkëta; 

shërbime fotokopjesh; shërbime të shitjes me shumicë për farmaceutikë, vetenari dhe 

preparate sanitare dhe furnizime medicionale; dhënia me qera e vendin maqinave  

38  dhënia e qasjes në database; komunikimi përmes telefonit; dërgimi i mesazheve; 

komunikimi në radio; shërbime telekonferencash; Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, hyrje në database, transmetim kabllor televiziv, komunikime me anë të 

telefonit, komunikim me telefon cellular, komunikime nepermjet terminaleve kompjuterike, 

komunikime me ane te fibrave te rrjeteve optike, transmetik I mesazheve dhe imazheve (me 

ndihmen e kompjuterit), informacion rreth telekomunikacionit, dergimi I mesazhit, 
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shërbime njoftimi (radio, telefon ose mjete tjera të komunikimit elektronik), transmetim në 

radio, transmetim me satelit, transmetim i mesazheve elektronike,transmetim i fileve 

elektronike, shërbime sipas kerkeses per video, shërbime videokonferencë, ofrim online I 

forumeve, transferimi i mesazheve elektronike, transmisioni I file digjital; Agjensi lajmesh; 

Telekomunikacion; Agjensi telegrafike; Krijimi i forumeve online  

41  Edukimi, testime edukative, testime edukative për kandidatë për kualifikim të navigimit 

me drone, publikimi elektronik në desktop, shërbime të klubeve të shëndetit [shëndet & 

ushtrime fitnesi], Dhënia e informatave në fushën e edukimit; dhënia e informatave në 

fushën e entertainment; dhënia e informatave lidhur me aktivitetet rekreative; shërbime të 

layout përveq marketingut, shërbime interpretimi gjuhësorë, shërbime teknike ndriqimi për 

evente;  fotografi, edukim fizik, prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve 

të biletave, Dhënia me qera e video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla 

trajnimi], shkrimi I teksteve; Shërbime të parkut argëtues, organizimi i kontesteve të 

bukurisë, ofrimi i tiketave për organizime të ndryshme, organizimi dhe realizimi i 

koncerteve, organizimi dhe realizimi i konferencave, organizimi dhe realizimi I 

kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore, edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, 

informata mbi eventet argëtuese, organizimi i guidave turistike, organizimi i kampeve 

turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese, organizimi i garave (edukative apo argëtuese), 

organizimi i panaireve kulturore apo edukative, organizimi i garave sportive  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1478 

(220) 01/09/2020 

(731) EURO CARS OIL L.L.C. 

Prishtinë, Caraleva, Nr.138, KS 

(591) Ngjyre hiri, e zeze, e verdhe, e kuqe, e 

bardhe, e kaltert 

(740)  EURO CARS OIL L.L.C.  

Prishtinë, Caraleva, Nr.138 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale, dyllë;lubrifikantë;përbërje thithëse, lagështuese dhe 

lidhëse pluhuri;karburante dhe ndriçuesit;qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  
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(210) KS/M/ 2020/1479 

(220) 01/09/2020 

(731) EURO CARS OIL L.L.C. 

Prishtin, Caralva, Nr.138, KS 

(591) Ngjyre hiri, e zeze, e verdhe, e kuqe, e 

bardhe, e kaltert 

(740)  EURO CARS OIL L.L.C. 

Prishtinë, Caraleva, Nr.138  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale, dyllë; lubrifikantë; përbërje thithëse, lagështuese 

dhe lidhëse pluhuri; karburante dhe ndriçuesit; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1485 

(220) 01/09/2020 

(731) Alm Group SH.P.K. 

LLAPNASELLË, Magjistralja Prishtinë- 

Ferizaj, KS 

(740)  Alm Group SH.P.K. 

LLAPNASELLË, Magjistralja Prishtinë- 

Ferizaj 

 
 

(540)  MY HERO 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, 

botanikë, dhe pylltari; rëshirë artificiale e papërpunuar; plehëra organike; përbërje për 

shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca kimike për konzervimin e 

gjërave ushqimore; substanca për regjie; ngjitës për përdorim në industri.  

3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate pasturese, 

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

kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; dezinfektues; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; preparate për mbytjen e paraziteve, substanca dietike të adoptuara për përdorim 

mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, 

dyll dentar; fungicide; herbicide.  

16  Letër, karton dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk janë të përfshira në klasët e 

tjera; kuti kartoni apo letre, peceta letre për duar, peceta letre për fytyrë, peceta letre për 

kuzhinë, letra dore, roll letrash për përdorim shtëpiak, peceta nga letra, letër higjenike, 

palloma letre për fshirjen e makiazhit, letre per toalet, letra për mbrojtjen e ulëses së 

toaletit, pëlhurë letre për tavolinë, peceta letre për tavolinë, mbulojë letre për tavolinë, 
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produkte letre për përdorim sanitar, kozmetik dhe përdorim shtëpiak  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1489 

(220) 02/09/2020 

(731) Burim Borovci SHPK Baron 

Njesia 1>Lidhja e Prizrenit NN 60000 

Gjilan, Njesia 2>Livoc i ulet, KS 

(591) Kaltert, Pembe, Vjollce, Verdhe, 

Kuqe, Kreme( Nude ). 

(740)  Arjetë Rexhepi Evlia Clebia NN 

60000 Gjilan 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 28  Lodrat dhe gjesendet per loje: artikujt per gjimnastike dhe spotre qe nuk jane 

perfshier ne klasat tjera: dekoreimet per pemen e Krishtlindjeve  

29  Mish, Peshk, shpezet dhe kafshet e gjahut: ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e 

konservuara, te ngrira, te thata dhe te ziera: xhelatinat, recelet, kompostot: veset, qumshti 

dhe produktet e tji: vajrat dhe yndyrat per ushqim.  

41  Arsimim: ofrim trajnimesh: aktivitete sportive: dhe kulturore  

43  Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve: akomodimi I perkohshem.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1490 

(220) 02/09/2020 

(731) Burim Borovci SHPK Baron 

Njesia 1>Lidhja e Prizrenit NN 60000 

Gjilan, Njesia 2>Livoc i ulet, KS 

(591) Kaltert, Pembe, Vjollce, Verdhe, 

Kuqe, Kreme( Nude ). 

(740)  Arjetë Rexhepi Evlia Clebia NN 

60000 Gjilan 
 

(540)    

 

 

     

 

(511) 28  Lodrat dhe gjesendet per loje: artikujt per gjimnastike dhe spotre qe nuk jane 

perfshier ne klasat tjera: dekoreimet per pemen e Krishtlindjeve  

29  Mish, Peshk, shpezet dhe kafshet e gjahut: ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e 

konservuara, te ngrira, te thata dhe te ziera: xhelatinat, recelet, kompostot: veset, qumshti 

dhe produktet e tji: vajrat dhe yndyrat per ushqim.  

41  Arsimim: ofrim trajnimesh: aktivitete sportive: dhe kulturore.  

43  Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve: akomodimi I perkohshem.  
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(210) KS/M/ 2020/1493 

(220) 02/09/2020 

(731) Ramaj Palushi Hajdaraj Salihu L.L.C. 

Rruga Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, 10000 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Ari dhe Bardhë 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Menaxhimin e biznesit dhe konsulencën e organizatës, hetimet e biznesit, 

konsulencën e menaxhimit të biznesit, hulumtimin e biznesit, konsulencën profesionale të 

biznesit, studimet e tregut, negocimin e kontratave të biznesit për të tjerët, sondazhet e 

opinioneve, etj.  

45  Shërbime të bëra nga avokatë, asistentë juridikë dhe avokatë personalë, për individë, 

grupe individësh, organizata dhe ndërmarrje; shërbime alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve, shërbime të arbitrazhit, konsulencë për pronë intelektuale, administrim 

ligjor të licencave, këshilla juridike në përgjigjen e thirrjeve për oferta / këshilla juridike në 

përgjigjen e kërkesave për propozime, shërbime të avokimit ligjor, auditimin e 

pajtueshmërisë ligjore, konsulencës juridike në lidhje me hartën e patentave, shërbime të 

përgatitjes së dokumenteve juridike, kërkime juridike, shërbime juridike në lidhje me 

negocimin e kontratave për të tjerët, shërbime juridike në fushën e imigracionit, 

ndërmjetësimit, etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1494 

(220) 02/09/2020 

(731) Ramaj Palushi Hajdaraj Salihu L.L.C. 

Rruga Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, 10000 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Fisnik Salihu RPHS  Law 

Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 
 

(540)  RPHS  

 

 
     

 

(511) 35  Menaxhimin e biznesit dhe konsulencën e organizatës, hetimet e biznesit, 

konsulencën e menaxhimit të biznesit, hulumtimin e biznesit, konsulencën profesionale të 

biznesit, studimet e tregut, negocimin e kontratave të biznesit për të tjerët, sondazhet e 

opinioneve, etj.  

45  Shërbime të bëra nga avokatë, asistentë juridikë dhe avokatë personalë, për individë, 

grupe individësh, organizata dhe ndërmarrje; shërbime alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve, shërbime të arbitrazhit, konsulencë për pronë intelektuale, administrim 

ligjor të licencave, këshilla juridike në përgjigjen e thirrjeve për oferta / këshilla juridike në 

përgjigjen e kërkesave për propozime, shërbime të avokimit ligjor, auditimin e 

pajtueshmërisë ligjore, konsulencës juridike në lidhje me hartën e patentave, shërbime të 
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përgatitjes së dokumenteve juridike, kërkime juridike, shërbime juridike në lidhje me 

negocimin e kontratave për të tjerët, shërbime juridike në fushën e imigracionit, 

ndërmjetësimit, etj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1508 

(220) 03/09/2020 

(731) Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-

Platz 4, 81737 München, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  VINNAPAS 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike dhe biokimike dhe të cilat përdoren në industri, shkencë, 

fotografi, bujqësi, kopshtari dhe pylltari; plastikë e papërpunuar; komponime që kryqzohen 

për të formësuar platikën; plastikë e papërpunar në formë të tretësirës, emulsionit, 

disperzionit, pluhurit, pluhurit, pluhuirt lidhës, granulatit, pastës, shtrydhur dhe ne formë të 

tharë veçanërisht në formë të tharë me spërkatje; materiale të papërpunuara, ndihmëse 

(përshpejtim); aditivë dhe kaliyatorë që përdoren në prodhimtarinë e plastikës; polivnil 

klordi, polivnil acetat, alkool polivnil, polivnil acetate, akrilate dhe komponime, përbërës, 

legura, kopolimere, kopolimer shartimi dhe bloqe kopolimeri të bazuar në të ose polimere 

të tjerë; komponime instalimi, komponime formësimi; agjent për impregnim (ngopje), 

lidhje ose veshje të pëlurave, gëzofit, lëkurës, materialeve jo të enduara dhe pëlhurave; 

agjentë trashësimi dhe tiksotropik, për shembull për bojëra shtypi, për ngjitës dhe pasta; 

agjentë kimik impregnues për materiale ndërtimi, dru, gur artificial dhe natyror, llaç, 

çimento, beton, beton me gaz, gips, muratori, fasada; përforcues guri; agjentë veshës 

polimer për letër, materiale minerale, mbushës, pigmente; lidhës për materiale jo të endur, 

filtra, laminat, veshje me fibroze, përfundime qilimash, shajak gjilpërë, veshje letre, 

impregnant letre, përfundime  mbrojtëse nga flaka dhe përfundime të saldimit RF; aditivë 

kimikë për përgatitjet kozmetike; plastifikues për plastikë; promovues të ngjitjes; agjentë 

antistatike; acetat vinili; klorur vinili; produkte kimike për mbajtjen e produkteve 

ushqimore të feskëta; ngjitës për qëllime komerciale.  

2  Ngjyra; vernik; llak, mbrojtës të drurit dhe nga ndryshku; lëndë e parë për llaqe, aditivë 

dhe ndihmës llaku; pigmente, agjentë të kontrollit të rrjedhës, lidhës dhe hollues për llaqe 

dhe bojra; aditivë kundër bakterijeve, aditivë zjarr rezistues për llaqe; llaqe për veshjen 

(lyerjen) e pjesëve elektrike dhe elektronike; lidhës për bojra, llaqe, ngjitës, ngjitës dhe për 

kimikate që përdoren në industrinë e ndërtimit.  

16  Ngjitës për artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime shtëpijake; pasta libërlidhëse; rekuizita 

artistësh dhe ngjyrosës, në veçanti artikuj për modelim; materiale plastike për paketim.  

17  Plastikë gjysëm e përpunuar dhe mallra plastike;material mbyllës, paketues dhe 

izolues;produkte që përmbajnë ose të prodhuara nga plastika në formën e blloqeve, 

shtrydhur, pluhurave, fletëve, filmave, shufrave, tubave fleksibël, fibrave (jo për përdorim 

tekstili), trupave të formuar, tretësirave, emulsioneve, shpërndarës, granulave, pluhurave të 

rigjenerueshme  

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

153 

 

(210) KS/M/ 2020/1514 

(220) 07/09/2020 

(300) 302020104778.5  09/04/2020  DE 

(731) Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130, 80809 

Munich, Germany, DE 

(591) E kaltërt e ndritshme, e kaltërt e errët, 

kuqe dhe hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automjete; motoçikleta; bicikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë 

automjetesh tokësore; motorë për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete  

37  Shërbimet e instalimit, pastrimit, riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet 

dhe pjesët e automjeteve dhe aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe 

dhënia me qira e artikujve në lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira 

në këtë klasë; këshilla dhe informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të 

përfshira në këtë klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1574 

(220) 18/09/2020 

(731) EUROMIX 2018 SH.P.K 

Kaçanik-Biçec, KS 

(591) e zezë, e kuq, e gjelbërt, e kalter e 

mbyllur, e hirt, e bardhë, e kalter e qelur,  e 

portokallt, vjollce 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  
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(210) KS/M/ 2020/1614 

(220) 25/09/2020 

(731) MARALD S.p.a Via Monte Grappa 

n.7 24121 Bergamo Italy, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  SONNY BONO 

 

 
     

 

(511) 18  Çanta; çanta nga lëkura dhe imitimi i lëkurës;çanta doku;çanta plazhi;çanta prej 

rrjeti; kuleta;çanta udhëtimi;etketa nga lëkura; etiketa valixhesh nga lëkura; mbajtëse e 

etiketave te bagazhit (lekure); shirita per valixhe; çanta per ombrella; arka çelsash; arka 

tualeti te cilat shiten te zbrazëta ; bagazhe; bagazhe udhëtimi; çanta udhëtimi; mbulesa 

ombrellash; mbulesa valixhesh; ombrella; çadra dielli; kuleta ; arka per kartela biznesi; arka 

per mbajtjen  e kartelave kreditore ( nga lëkura) ; arka muzikore ( bagazhe) ;çanta rrjeti per 

shoping; shirita shpatullash; valixhe; valixhe dokumentesh; çanta udhëtimi per veshje; 

çanta shpine; paketime sportive ( çanta) ; bartës veshjesh; çanta lekure; takëme udhëtimi; 

çanta per te gjitha qëllimet; çanta librash; çanta çelsash; çanta udhëtimi per kepuce; çanta 

supesh; çanta veglash te cilat shiten te zbrazta; valixhe; qese per mbajtjen e çelsave; çanta 

shkolle; çanta hobe per bartjen e foshnjeve; çanta shpine; këllëf pëlhure; mbajtës per veshje 

sporti; çanta atletike per te gjitha qëllimet; çanta per sport; çanta sportive me rrota per te 

gjitha qëllimet; kuleta qeqesh nga lëkura; kuleta pasaportash; arka dokumentesh; valixhe e 

vogël; shirita lekure; karroca; rrota per valixhe; çanta shpine; çanta shpine me rrota; arka 

per bartjen e veshjeve; kemishave dhe veshjeve.  

25  Veshje, veshje jo ujëlëshuese, veshje sporti;veshje nga imitimi i lëkurës;veshje 

lekure;veshje motoristesh;veshje çiklistesh;veshje per gjimnastike;fustane;togë;bandanë  

(shall qafe);kapela (veshje koke);bereta;veshje e brendshme;veshje e brendshme per 

absorbim te djersës;body ( veshje);mbajtëse rrobash (llastik);korset (veshje e 

brendshme);galloshe;kapela kafke;veshmbathje;veshmbathje atletike;çorape 

(geta);leotarde;çorape;kilota per veshje;brekë banje;fanella;kësula;kapote;mantel me 

kapuç;(veshje);brez ( si pjese e veshjes);çorape femrash;kollar (veshje);jelek grash;paje e 

fëmijëve te porsalindur- lajet;kostume banje;kapela;banje;kapela dushi;shirita dore 

(veshje);katrore xhepi;shalla;shalle qafe (kufje);pjese te epërme te çizmeve;xhaketa ( 

veshje);llastik çoapesh;gjëra xhaketash (veshje);bluzone;funde;kominoshe;kemishe 

nae;dorza 9 veshje);veshje e bere gati;veshje letre;veshje e thurur (veshje);dollakë (ngrohës 

këmbësh);triko sporti;artikuj trikotazi;pulovër;kufje (veshje) pelerina;maska 

gjumi;pantallone te shkurtera;funde te shkurtera;brekë boksierësh;brekë bebesh (veshje e 

brendshme);jelek;pantallona;papuçe;kufje veshësh ( veshje) gëzof me kapuç;tuta 

sportive;peliçe;supore këmishash;pizhame;mashneta;ponço;llastik çorapesh;llastik 

mbajtës;sutjn;sandale;sandale banje;sarisa;këllëfë këmbësh, qe nuk ngrohen me rrymë, 

esparto këpucëose sandale;papuçe banje;kostume;këpucë gjimnastike;këpucë plazhi;këpucë 

trajnimi;shalle;breza er veshje;taban te brendshëm;xhybe;zhupon;shirita 

pantallonash;gjysem çizme;shall i gjere per gra;kostue;xhepa per veshje;T-shirt ( këmisha) 

me mëngë te shkurta, fustane solemne;T-shirt (këmisha) me mëngë te gjata;pjese te epërme 

te veshmbathjeve;kombinime(veshje);uniforma;velenka (çizme shajaku);ballik ( veshje 

koke);maje ( pjese te epërme) te kapelës;mbërtheska për shtrëngim (bashkangjitje) në 

këpucë sportive.  
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(210) KS/M/ 2020/1649 

(220) 01/10/2020 

(731) LENTIL FOODS SH.P.K. 

Rruga Robert Boll, Nr. 100 

10 000 Prishtine, KS 

(591) Rozë dhe ngjyre ari 

(740)  LENTIL FOODS SH.P.K. 

Yll Ramadani Rruga Robert Boll, Nr. 100,  

10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  “Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbimet e hotelerisë dhe  

akomodimit të përkohshëm..” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1658 

(220) 02/10/2020 

(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

(591) E bardhe, e kuqe, e zeze, ngjyre ari, e 

verdhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, caji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioca, sagu, kafja artificiale; miell dhe 

produktet e dritherave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret; 

Mjalta, melmesa; tharmi, pluhuri per pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salca (melmesat). 

Erezat, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtaris dhe pylltaris qe nuk jane perfshire ne 

klasat tjera; kafshet e gjalla; pemet dhe perimet e fresketa; farat, bimet dhe lulet natyrore; 

ushqimet per kafshe; malta.  
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(210) KS/M/ 2020/1667 

(220) 05/10/2020 

(731) Media Invest SH.P.K. 

Zona Industriale p.n. 10000 Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, e bardhë 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

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

shkrimi ose qëllime shtëpiake; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); 

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

tipografike; blloqet tipografike; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç 

aparateve); materiale te vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; 

etiketa-bileta; fotografi; broshura; pamflete; libra komik; prospekte; pastër; banderolë 

(baner); materiale plastike për ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, 

çanta] të letrës ose plastikës, për paketim; çanta letre; plan projekte; diagrame; stilolapsa; 

pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose kartonit; kalendare; tabela informuese; mbajtese 

për qelësa; mbajtëse për lapsa; printime grafike; riprodhime grafike; vepra arti litografike  

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

reklamuese të agjencise; shërbime publicitare të agjencisë; marketing me porosi postare; 

dhenie me qira e hapësirës reklamuese; dhënie me qira e kohës së reklamimit në mediat e 

komunikimit; prodhimi i filmave reklamues; dhënie me qira e billbordave/tabelave 

reklamuese;  këshillimi dhe trajnim profesional; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit 

publik; sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në internet; përpilimi i 

statistikave; përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose 

reklamuese; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të marrëdhënieve me 

publikun; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; dizajnim i 

materialeve reklamuese; përhapje e çështjeve reklamuese; riprodhimi i dokumenteve; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; studim i tregut; 

shërbimet e marrëdhënieve me mediat; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; 

shërbime të shkurtimit të lajmeve; abonimi/caktimi i gazetave për të tjerët; reklamimi në 

internet në një rrjet kompjuterik; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i 

sfilatave për qëllime promovuese; reklamimi në natyrë; prezantimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; promovimi i mallrave dhe  
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shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; shërbime të marrëdhënieve me 

publikun; botimi i teksteve publicitare; dhënie me qira e materialit publicitare; reklamimi 

në radio; promovimi i shitjeve për të tjerët; shkrime për qëllime reklamimi; shërbime për 

marketingun e synuar; shërbime telemarketingu; prodhimi i programeve teleshoping / 

prodhimi i programeve teleshoping; reklamat televizive; rishkrimi i komunikimeve 

[funksionet e zyrës]; shtypje; azhurnimi i materialit reklamues; azhurnimi dhe mirëmbajtja 

e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; azhurnimi dhe mirëmbajtja e 

informacionit në regjistra; optimizimi i trafikut të faqeve në internet / optimizimi i trafikut 

të faqeve në internet;  indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamuese; 

përpunim teksti; shkrimi i teksteve publicitare.  

38  Telekomunikime; shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht, transmetimi 

elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimeve të tjera të transmetuara 

audio dhe video dhe audio dhe video që mund të shkarkohen; shërbimeve telekomunikuese, 

përkatësisht, transmetimit elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikim 

tjetër të transmetuara në audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale, si dhe 

audio 

dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale që mund të shkarkohen; transmetimi 

audio i porosive zanore, muzikës, koncerteve dhe programeve të radios; shërbimet e 

komunikimit pa tela; shërbimi digjital me tela (wireless) për të dërguar porosi me tekst; 

sherbime informimi të telekomunikimeve; dhëne me qira e modemave; shërbimet e 

agjencive të lajmeve; transmetimi permes radios; komunikimet me radio; transmetimi 

satelitor; transmetimi i të dhënave; transmetimi televiziv; transmetim i teleteksteve; 

transmetim i videove sipas kerkeses; sherbime te video konferencave.  

41  Sherbime te edukimit; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; 

organizimi dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe 

mbajtja e seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i 

teatrove, koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave 

dhe  shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave, 

revistave dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit; 

shërbime te përkthimeve;  aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i 

publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online); organizim i konkurse te bukurise; 

prezantime kinematografike / prezantime teatrale filmike; dhënie me qira e aparateve 

kinematografike; regjistrime; prodhimi i filmit, përveç filmave reklamues; shpërndarje e 

filmit, përveç filmave reklamues sigurimi i filmave, jo të shkarkueshëm, përmes 

shërbimeve video sipas kërkesës; regjistrime të shkurtera; shërbimet e studios filmike; 

organizimi i llotarive; organizimi i ballove; organizimi i shfaqjeve; organizimi i shfaqjeve 

të modës për qëllime argëtimi; fotografi; prezantimi i shfaqjeve të ndryshme; prezantimi i 

performancave të drejtpërdrejta; programe argëtuese në radio; prodhimi i programeve 

radiotelevizive;   shërbime në studio regjistrimi; shkrimi i skenarit; shkrime, përveç 

qëllimeve të reklamimit; dhënie me qira e peizazheve të shfaqjeve; prodhimi i shfaqjeve;  

interpretimi i gjuhës së shenjave; shkrimi i këngëve; dhënie me qira e regjistrimeve zanore; 

shërbime të inxhinierisë së zërit për ngjarje;   shërbimet e kampit sportiv; dhënie me qira e 

peizazheve skenike; titrim; organizim dhe udheheqje e simpoziumeve; shërbime mësimore / 

arsimore / shërbime udhëzuese;   argëtim televiziv; sigurimi i programeve televizive, jo të 

shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës / sigurimi i televizionit; programe, 
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jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës; prodhime teatrore; shërbime 

të agjensisë së biletave [argëtim]; paraqitje e ngjarjeve sportive;  dhënie me qira e 

regjistruesve të videove;  dhënie me qira e videokamerave / dhënie me qira e kamerave; 

shërbime të redaktimit të videove për ngjarje; redaktimi i videove; dhënia me qira e 

videove; regjistrimi video; organizim dhe udheheqje e punëtorive [trajnim]; shkrim i 

teksteve.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1699 

(220) 13/10/2020 

(731) '' FRESH-CO SH.P.K'' 

Rr. Ruzhdi Haxhijaj,Pejë. Pa numer., KS 

(591) E gjelbert, e pembe, bardhe, kaltert, 

verdhe, vjollce 

(740)  Kenan Katanolli Rr. ''Agim Radoniqi'' 

Nr.9 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Pergaditjet zbardhuese dhe substancat e tjera per perdorim ne Lavenderi; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gerryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetike, 

kremra per floke; pastat e dhembeve; Deodorantet per qeniet njerzore ose kafshet; 

Pergatitjet aromatike te dhomes;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1707 

(220) 14/10/2020 

(731) “VLLEZERIT ASLLANI” SH.P.K.  

Rr. Malush Kosova, Prishinë, KS 

(740)  Berat Bequku – Perfaqesus i 

autorizuar Rr. Fehmi e Xheve Lladrovci, 

Drenas 
 

(540)  VLLEZERIT ASLLANI  

 

 
     

 

(511) 37  Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të 

ngrohjes dhe mbulimi; shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i 

ndërtesave; Ndërtimi i rrugëve; shërbimet e elektricistëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve 

ngrohëse; instalimi i dyerve dhe dritareve; instalimi i shërbimeve në vendet e ndërtimit. 

(Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore, punime suvatimi, instalime elektrike, 

punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve, punime për veshjen e dyshemeve dhe 

mureve , ndërtimi i rrugëve dhe autostradave, instalime të tjera ndërtimore, punimet e 

kulmit (çatisë), punime montimi nga druri dhe materiale të tjera, zhvillimi i projekteve të 
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ndërtimit, testi i shpuarjes dhe shpuarja, ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil 

p.k.t., prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit, punime për veshjen e dyshemeve dhe 

mureve).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1708 

(220) 14/10/2020 

(731) “VLLEZERIT ASLLANI” SH.P.K.  

Rr. Malush Kosova, Prishinë, KS 

(740)  Berat Bequku – Perfaqesus i 

autorizuar Rr. Fehmi e Xheve Lladrovci, 

Drenas 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të 

ngrohjes dhe mbulimi; shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i 

ndërtesave; Ndërtimi i rrugëve; shërbimet e elektricistëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve 

ngrohëse; instalimi i dyerve dhe dritareve; instalimi i shërbimeve në vendet e ndërtimit. 

(Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore, punime suvatimi, instalime elektrike, 

punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve, ndërtimi i rrugëve dhe autostradave, 

instalime të tjera ndërtimore, punimet e kulmit (çatisë), punime montimi nga druri dhe 

materiale të tjera, zhvillimi i projekteve të ndërtimit , testi i shpuarjes dhe shpuarja, 

ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t., prodhimi i dyerve dhe dritareve prej 

metalit , punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve ).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1709 

(220) 14/10/2020 

(731) KLEA SHPK Rr. “Jasharajve” , 

Gllogoc, KS 

 
 

(540)  WINTECH 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të përbashkëta dhe lidhjet e tyre; alumini; material për ndertimin e 

ndërtesave, transporti, paketimi dhe ruajtja e mallit; përpunimin e metalit; kabell elektrik 

dhe telat për lidhje të metalit; hekurishtet, artikujt e metalit te brendshem; tubacion dhe tuba 

te metalit; ruajtja; dyer të blinduara prej metali / dyer të blinduara prej metali;shirita prej 

metali për qëllime lidhëse / mbështjellës ose lidhësa metali;trarëve prej metali / trarëve prej 

metali; 
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21  Xham i papërpunuar ose gjysëm i punuar (saktësisht xham që përdoret për ndertesa) 

qelq.  

37  Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave; instalimi i dyerve dhe dritareve; instalimi i 

shërbimeve në vendet e ndërtimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1710 

(220) 14/10/2020 

(731) KLEA SHPK Rr. “Jasharajve” , 

Gllogoc, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të përbashkëta dhe lidhjet e tyre; alumini; material për ndertimin e 

ndërtesave, transporti, paketimi dhe ruajtja e mallit; përpunimin e metalit; kabell elektrik 

dhe telat për lidhje të metalit; hekurishtet, artikujt e metalit te brendshem; tubacion dhe tuba 

te metalit; ruajtja; dyer të blinduara prej metali / dyer të blinduara prej metali;shirita prej 

metali për qëllime lidhëse / mbështjellës ose lidhësa metali;trarëve prej metali / trarëve prej 

metali 

21  Xham i papërpunuar ose gjysëm i punuar (saktësisht xham që përdoret për ndertesa) 

qelq.  

37  Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave;instalimi i dyerve dhe dritareve;instalimi i 

shërbimeve në vendet e ndërtimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1711 

(220) 14/10/2020 

(731) "3B PROJECT" SH.P.K.   

Koretin p.n. Kamenicë, KS 

(591) E kuqe, e zezë, e bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materialet për ndërtimtari (jo-metalike); gypat e ngurtë jo metalik për ndërtimtari; 

asfalti, katrani dhe bitumeni, ndërtesat e transportueshme jo metalike; monumentet jo 

metalike  

37  Ndërtim i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që kanë të bëjnë me to; 
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analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë; shërbime të projektimit; konsulencë teknike, shërbimet e bazës së 

të dhënave duke përfshirë informacionin e rrjetit dhe të programeve; shërbimet 

inxhinierike; dhënia e mendimit të ekspertit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1712 

(220) 14/10/2020 

(731) "DARDASIG" SH.P.K.   

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë, KS 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës.   

36  Sigurimet; çështjet financiare dhe monetare, çështjet e patundshmërive.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1717 

(220) 15/10/2020 

(731) “Mulli Bukë e Kafe” SH.P.K 

Rr. Enver Maloku, Blloku HIG, Prishtine, 

KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2020/1718 

(220) 15/10/2020 

(731) “Mulli Bukë e Kafe” SH.P.K 

Rr. Enver Maloku, Blloku HIG, Prishtine, 

KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  Mulli Bukë&kafe 

 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1725 

(220) 19/10/2020 

(300) Z-202070437  23/04/2020  SI 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MAYMETSI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1740 

(220) 23/10/2020 

(731) ALVONA L.L.C. Veternik Prishtine 

10 000 Prishtine, KS  

(740)  ALVONA L.L.C. Valdet Binçe 

Veternik 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari: rrëshirat e papërpunuara artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat 

organike; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrial.  

2  Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues, 

ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale 

në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.  

3  Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa mjekime; 
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parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim 

lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese.  

4  Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse, lagështuese dhe lidhëse 

të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim.  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale për 

veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për 

shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.   

6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe 

ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat e metaleve të 

zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; 

kasafortat.   

7  Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; motorë dhe motorë, 

përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, përveç 

automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me dorë; inkubatorë 

për vezë; makina shitëse automatike.  

8  Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore, përveç armëve të 

zjarrit; makina rroje  

9  Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, pajisje dhe 

artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë seksuale  

11  Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12  Automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji.   

13  Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarrë.   

14  Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike  

15  Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për instrumente muzikore; 

shkopat e përcjellësve   

16  Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi 

dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale 

për vizatim dhe materiale për artistë; brusha për ngjyra; materiale mësimore dhe udhëzues; 

çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e 
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shtypjes.   

17  Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë në formë të ekstraduar 

për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, 

tuba dhe çorape, prej jo metali   

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik, parzmore dhe takëme; 

jakë, lisa dhe veshje për kafshët.  

19  Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, prej jo metali; monumente, 

prej jo metali.  

20  Mobilet per banjë, pasqyra banje, kornizat, dollape banje, produktet prej drurit, tapes, 

kallamit ose prej plastike. Kjo klase kryesisht përfshinë mobilet dhe pjesët e tyre dhe 

produkteve plastike të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera.  

21  Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe sendesh, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave; materiale për krijimin e 

furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit 

të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte.   

22  Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e materialeve tekstile ose 

sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në masë; materiale mbushëse, 

mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materiale të 

papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.   

23  Fijet dhe fijet për përdorim tekstili.   

24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike  

25  Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke.  

26  Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe 

sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të rremë  

27  Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar 

dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili.   

28  Lojëra, lodra; aparate për video lojëra ; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; dekorime për 

pemët e Krishtlindjeve.   

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  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapioka dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollate; akullore, sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, barishte të ruajtura; uthull, salca dhe 

kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë).  

31  Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe pyjore; kokrra dhe 

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

natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte ushqimore dhe pije 

për kafshët; malt.   

32  Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.   

33  Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.   

34  Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe avullues oral për 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

165 

 

duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit.   

35  Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.   

36  Sigurimin; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme  

37  Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit.   

38  Telekomunikacionin   

39  Transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e udhëtimit.   

40  Trajtimi i materialeve.   

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

softuerëve kompjuterikë  

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë.   

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbimet 

personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1759 

(220) 28/10/2020 

(300) 88921647  18/05/2020  US 

(731) Akebia Therapeutics, Inc. 

245 First Street, Suite 1100, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(591) E kaltër, vjollcë dhe portokalli. 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe përgatitje [preparations] për trajtimin e 

anemisë;farmaceutikë për trajtimin e anemisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1774 

(220) 30/10/2020 

(300) 081712  12/10/2020  JM 

(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 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  MAGSAFE 

 

 
     

 

(511) 18  Bagazhe; valixhe; portbagazh; çanta mbartëse për të gjitha-qëllimet; çanta shpine; 
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çanta sporti dhe atletike; çanta plazhi; çantë për libra; çantë kampimi; çanta veshje; çanta 

pazari; çantë shkolle; çantë ngarkese; çantë bartëse; kuti atashe; çanta; çanta dore; kuleta; 

çantë e thellë, toaleti, kozmetike dhe mbajtës buzëkuqi të shitura bosh; çanta kozmetike të 

shitura bosh; kasa për kartat e biznesit; kasa dhe mbajtëse të kartelave të thirrjes; kasa për 

kredit kartelat; kasa për dokumente; mbajtës për çelsa; rripa lëkure  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1816 

(220) 04/11/2020 

(731) DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(591) E argjend;  e bardhë.  

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Lloje birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe 

lëngje frutash;shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1821 

(220) 04/11/2020 

(731) SH.A. Kantina e Pijeve Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu Durrës Rrashbull, 

Lagjja14, rruga Bajram Tusha, Shqipëri, AL 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  Skenderbeu Premium 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave,Brandy).   
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(210) KS/M/ 2020/1822 

(220) 04/11/2020 

(731) SH.A. Kantina e Pijeve Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu 

Durrës Rrashbull, Lagjja14, rruga Bajram 

Tusha, Shqipëri, AL 

(591) Kafe dhe e Zeze .  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave,Brandy).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1823 

(220) 04/11/2020 

(731) SH.A. Kantina e Pijeve Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu Durrës Rrashbull, 

Lagjja14, rruga Bajram Tusha, Shqipëri, AL 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  Skenderbeu 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave,Brandy).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1824 

(220) 04/11/2020 

(731) SH.A. Kantina e Pijeve Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu Durrës Rrashbull, 

Lagjja14, rruga Bajram Tusha, Shqipëri, AL 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  Gjergj Kastrioti  

Skenderbeu 

 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave,Brandy).   
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(210) KS/M/ 2020/1859 

(220) 10/11/2020 

(731) CHONGQING AMITY 

MACHINERY CO., LTD. 

NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD,  

YUZHONG DISTRICT,  

CHONGQING 400014, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DECAKILA 

 

 
     

 

(511) 6  Gozhda; pajisje metali për ndërtim; këmbana dere nga metali, jo elektrike; drynjë 

nga metali, ndryshe nga ato elektrike; çelësat nga metali; kasaforta [kuti të forta]; arkë e 

thatë për mjete nga metali; aliazhe të metaleve të zakonshme; kapëse nga metali për kabllo 

dhe tuba; valvola nga metali, përpos pjesëve të makinave; grykë nga metali; materiale 

ndërtimi nga metali; shkallë nga metali; tel çeliku; grepa [pajisje metalike]; vida prej 

metalit; pajisje të vogla prej metali; tela metali për saldim; vepra arti nga metalet e 

zakonshme.”  

7  “Makina bujqësore; makinë për kositje [makinë]; pompa ajrimi për akuarium; makina 

ekektrike për preprjen e flokëve; sharra [makina]; makina elektromekanike për përgaditjen 

e ushqimit; makina gjalpi; preprës mishi [makinë]; makinë për prerjen e bukës; makinë për 

trazim; makina për dërrmim; makina përzierëse; makineri e miellit; nxjerrës elektrik i 

lëngjëve; makinë paketimi për ushqim; makinë elektromekanike për përgaditjen e pijeve; 

makinë për gdhendje; makina elektrike për kuzhinë; makinë larëse [lavanderi]; makinë 

pastrimi-tharje; rulë rrugësh; ngritës [makinë]; vinça [aparate për ngritje dhe lartësim]; 

robot industrial; kokat shpuese [pjesë të makinave]; gërshërë elektrike; mjete të mbajtura 

me dorë, përveç veglave të dorës; shpues elektrik që mbahet me-dorë; vegla dore 

pneumatike, kryesisht makina pneumatike për bluarje, makina pneumatike për lustrim; 

lëmues pneumatike me rripa gërryes, çelësa pneumatikë, kaçavidë pneumatike, thumba 

pneumatik; armë pneumatike për thonjtë; mulli këndi; makina për spërkatje me bojë; armë 

llak për bojë; motorë, përveç atyre për automjete tokësore; gjeneratorë; pompa [pjesë të 

makinave, motorrëve apo motorrë]; valvula [pjesë të makinave]; mekanizma shtytës, të 

tjerë nga automjetet tokësore; mbyllës elektrikë për mbylljen e dyerve; hapës elektrik për 

dyer; hapës elektrik për dritare; mbyllës elektrik për dritare; makina elektrike dhe aparatura 

për pastrim; pastrues me presion të lartë; fshesë me korrent; pjesa shtesë të fshesës më 

vakum të cilan ndohmojne në shpërndarjen e parrfumeve dhe dezinfektuesve; pajisje 

pastrimi duke përdorur avullin; makinë elektrike dhe aparate për larjen me shampon të 

tepihave; brusha për fshesat e rrymës; lustrues elektrik për këpucë;  

8  Instrumente gërryese [instrumente dore]; mjete kopshti që operohen me dorë; komplet 

manikiri; gërshërë mjekrre; vegla dore për kaçurrelat e flokëve; mjete për gdhendje [vegla 

dore]; gërshërë krasitje; shpatë; takëm tavoline [thika, pirun dhe lugë]; vegla dore që 

operohen me dorë.”  

9  “Programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; printer për përdorim me kompjuterët; 

ora të mençura (procesim i të dhënave); syze të mençura (procesim të dhënash); aplikacion 

softueri i shkarkueshëm për telefona mobilë; aparate për identifikimin e fytyrës; 

fotokopijues [fotografik, elektrostatik, termik]; aparate dhe instrumente matëse; peshore 

banjoje; matës [instrument matës]; ruter internet; interfonë; video telefon; dollapë për 
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altoparlantë; aparate elektronike me video për mbikqyrje; takografë; aparate te;evizive; 

aparate për analizimin e ajrit; aparate dhe instrumente për mbikqyrje; lazerë, jo për 

përdorim medicinal; nivele [instrumente për përcaktimin horizontal]; instrumente për 

testimin e gazit; termometër, jo për përdorim medicinal; material për rrjetet elektrike [tela, 

kabllo]; video ekrane; aparate për kontrollimin nga distanca; prize elektrike; ndërprerës 

elektrik; ndërprerës qarku; senzorë; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; maksa mbrojtëse; doreza për mbrojtjen kundër aksidenteve; veshje për 

mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; mbathje për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; instalime elektrike për parandalimin e vjedhjes; brava 

elektrike; bravë dere që operohet me anë të gjurmëve biometrike të gishtave; alarme; 

detektor i tymit; sisteme të qasjes së kontrollit elektronik për dyert e ndërthurura; bateri 

elektrike; mbushës për bateri; furnizim me energji mobile, kryesisht bateritë e rimbushura.”  

10  “Aparate fizioterapie; aparate masazhi; aparate për matjen e shtypjes së gjakut; 

termometër për përdorim medicinal; glukometër; monitor për yndyrërat e trupit; meter 

kolesteroli; ndihmë për ndëgjim; jastëk soporifik për pagjumësi (insomnia); priza veshi 

[pajisje për mbrojtjen e eveshëve].”  

11  “Llamba elektrike; aparate dhe instalime ndriçimi; dritat për automjete; llamba 

mikrobvrasëse për pastrimin e ajrit; aparate gatimi dhe instalime; enë kuzhine elektronike 

për gatim; toast buke; djegës gazi; tigan [pajisje gatimi]; sobë kuzhine [furrë]; autoklavë 

elektrike për gatim; ngrohës elektrik për shishet e ushqimit; aparat elektrik i kafës me filter; 

tigan i thellë elektrik; ibrikë elektrik; furrë mikrovalë [aparatë gatimi]; pajisje elektrike për 

përgaditjen e jogurtit; avullues elektrik për ushqim; aparat për ngrohjen dhe ftohjen për 

përgaditjen e pijeve të ngrohta dhe të ftohta; fryes ajri; makinë elektrike për përgaditjen e 

soja qumshtit; kapsula të thata kafeje për makinat elektrike të kafës; pajisje të ftohjes dhe 

instalime; pajisje frigoriferi dhe instalime; instalime të kondicionimit-të ajrit; dollap për 

frigorifer; makinë akulli dhe aparate; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; ventilatorë 

[kondicionues ajri]; ngrohës ajri; tharës ajri; sterlizues ajri; kondensator gazi, ndryshe nga 

pjesët e makinave; avullues pëlhure; lagështues; tharëse për flokë; tharëse elektrike për 

flokë; kapak nxjerrës për kuzhinë; aparate elektrike për ngrohje; çezmat; grykë çezme 

kundër-spërkatjes; fontanë; apratë për marrjen e ujit; tuba [pjesë të instalimeve sanitare]; 

instalime automatike për ujitje; instalimet e banjës; aparate sanitare dhe instalime; 

instalimet e pastrimit të ujit; aparate për filtrimin e ujit; aparate dezinfektuese; radioator 

elektrik; veshje me ngrohje elektrike.”  

21  “Kontenjerë për përdorim shtëpiak apo në kuzhinë;enë kuzhine;enë kuzhine jo-

elekrike;enë smalti dhe plastike për përdorim shtëpiak, kryesisht lavaman, tasa, pjata, ibrik 

dhe filxhana;enë qelqi për përdorim shtëpiak, kryesisht filxhanat, pjatat, ibrikë dhe 

kavanoz;enë porcelani për përdorim shtëpiak, kryesisht lavaman, tasa, pjata, ibrik, takëm, 

kavanoz, enë dhe tenxhere;qeramike për përdorim shtëpiak;enë për pirje;enë 

toaleti;spërkatës;raftet e tharjes për lavanderi;kovë për futjen e leckës së pastrimit;bidon për 

ujitje;shportë mbeturinash;brushë dhëmbësh, brushë dhëmbësh elektrike, konteiner I izoluar 

temrikisht për ushqim;kurther për insekte;instrumente pastrami që operohen me 

dorë;lecka;lesh xhami për pastrim.”  

35  Reklamim;reklamim online në rrjetin kompjuterik;ndihmë rreth menaxhimit të 

biznesit;organizimin e ekspozitave tregtare për qëllime komerciale apo 

reklamimi;administrimin tregtar të licencimit të mallërave dhe shëbimeve për të 

tjerët;shërbimet e agjencionit për import-eksport;promovimin e shitjeve për të 
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tjerët;shërbimet e prokurorimit për të tjerët [blerjen e mallërave dhe shërbimeve për 

bizneset e tjera];këshillimin e personelit menaxhues; shërbimet administrative per rilokimin 

e bizneve; sistematizimi i informatave në databazat kompjuterike, shërbimin e dhënien me 

qira të stendave të shitjes;marketing;ofrimin e një tregu online për blerësit dhe shitësit e 

mallërave dhe shërbimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1876 

(220) 13/11/2020 

(300) 018257024  03/10/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Croix de Ceyssac 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës); verëra; pije me bazë vere; pije me verë (shpricer).  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1883 

(220) 17/11/2020 

(300) 88925285  20/05/2020  US 

(731) GENZYME CORPORATION 

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142,  

, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ABTRANZO 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve të sistemit nervor qendror; preparate farmaceutike për 

trajtimin e kancerit, trombozës dhe sëmundjeve të frymëmarrjes; preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve të rralla të gjakut, preparate farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e sëmundjeve infektive, përkatësisht, infeksioneve virale dhe bakteriale”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1905 

(220) 25/11/2020 

(731) BSH Hausgeräte GmbH 

Carl-Wery-Str. 34 81739 München, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Shkencore, nautike, rilevim, aparate fotografike, kinematografike, optike, 

peshuese, aparate matëse, aparate sinjalizimi, aparate kontrolli, aparate jetë-shpëtuese, 

aparate për mësimdhënie; instrumente optike, instrumente  peshues, instrumente matëse, 

instrumente sinjalizimi, instrumente kontrolli, instrumente jetë-shpëtuese, instrumente 

mësimore; aparate për drejtimin, ndërrimin, konvertimin, ruajtjen, kontrollin, kontrollimin e 

energjisë elektrike; instrumente për drejtimin, ndërrimin, konvertimin, ruajtjen, kontrollin, 

kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për regjistrim; transmetim, përpunim, 

riprodhimin e zërit, imazheve, të dhënave; bartës (carriers) i regjistrimive magnetike; 

harduer kompjuterikë për procedimin e të dhënave; kompjuterë; softuer kompjuterik; bartës 

(carriers)  i të dhënave të regjistruara i të gjitha llojeve (të përfshira në këtë klasë); 

bartës(carriers)   i të dhënave të paregjistruara i të gjitha llojeve (përfshirë në këtë klasë); 

programe kompjuterike [ ruajtëse]; të dhënat e ruajtura në mënyrë elektronike [të 

shkarkueshme]; publikime elektronike [të shkarkueshme]; instalime speciale për 

teknologjinë e shtëpive dhe ndërtesave, përkatësisht me përmbajtje  nga kompjuterët duke 

përfshirë softuerin e asocuar dhe / ose përkatësisht të përbërë nga aparate dhe instrumente 

elektronike (të përfshira në këtë klasë) për monitorim, kontrollimin, funksionimin e 

pajisjeve të ndryshme elektrike për teknologjinë e shtëpive dhe ndërtesave dhe për sistemet 

e alarmit, sistemet e ngrohjes, sistemet e klimatizimit, sistemet e ndriçimit, sistemet e të 

verbërve (blind), sisteme monitorimi, sisteme ventilimi; sisteme të kontrollit të hyrjes; 

sisteme sigurie; sisteme multimediale; pajisje të kontrollit të automatizuar për ndërtesa; 

pajisje për komunikim dhe teknologji informacioni dhe telekomunikacioni, mallra të 

lartpërmendura të përfshira në këtë klasë  

38  Telekomunikacioni; ofrimi qasjes elektronike online në informacionet në bazën e të 

dhënave dhe në skedarët e informacionit të dërguar përmes mediave telekomunikuese; 

ofrim i qasjes në informacione në internet dhe përmes terminaleve mobil; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve me anë të linjave të bisedave, dhomave të bisedave dhe forumeve 

në internet; telekomunikime me anë të platformave dhe portaleve në internet dhe përmes 

terminaleve mobil; ofrim i qasjes online në ndërfaqe (interface) për kontrollimin e pajisjeve 

të ngrohjes, pajisjeve të ujë sjellësit, pajisjeve të ndriçimit, pajisjeve sanitare, pajisjeve të 

klimatizimit, pajisjeve të ventilimit dhe pajisjeve të sigurisë; informacione dhe konsulentë 

në lidhje me të gjitha shërbimet e lartpërmendura; transmetime elektronike të mesazheve.  
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(210) KS/M/ 2020/1909 

(220) 25/11/2020 

(731) Zinzino AB Hulda Mellgrens gata 5 

421 32 Västra Frölunda, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ZINZINO 

 

 
     

 

(511) 3  “Preparate për kujdës ndaj lëkurës; kremë për lëkurë; përmirësues kozmetik për 

lëkurë.”  

5  “Preparate farmaceutike;ushqim dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor;pije dietetike;shtojca ushqimore për njerëz;shtojca dietike dhe përgatesa 

dietetike;shtojca ushqimore;shtojca ushqimore në formë të lëngshme;shtojca diete për 

ushqim;pluhur për zëvëndësimin e shujtave;përzierje të pijeve ushqyese për përdorim si 

zëvëndësim i shujtave;kallëpe (copa) energjike si shtojcë ushqimore;kallëpe (copa) si 

shtojcë ushqimore për zëvëndësimin e shujtave me qëllim të rritjes së energjisë;preparate 

vitaminash;reagjensa diagnostifikues mjekësor dhe analiza për testimin e lëngjëve të 

trupit.”  

29  “Vajra dhe yndyra të ngrënshme.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1910 

(220) 25/11/2020 

(300) 4521248 për klasën 9  05/06/2020  IN; 

4521249 për klasën 38  05/06/2020  IN 

;4521250 për klasën 42  05/06/2020  IN 

(731) Verizon Trademark Services LLC 

1300 I Street NW Suite 500 East, 

Washington D.C. 20005, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BLUEJEANS 

 

 
     

 

(511) 9  “Softuer i shkarkueshëm për telekomunikime për ofrimin e komunikimit, 

bashkëpunimit, ndarjen e dokumenteve, telekonferencave, shfaqjes së ngjarjeve dhe 

përmbajtjes, uebinareve, në formë video dhe audio, si dhe uebkonferenca në formë video 

dhe audio.”  

38  “Shërbime telekomunikimi në natyrën e telekonferencave, audio-konferencave, ueb-

konferencave, shërbime të bashkëpunimit përmes mënyrës video, video konferencave, 

uebinarëve dhe shërbime të shfaqjes me rrjedhje.”  

42  “Softuer i pa-shkarkueshëm i telekomunikimeve për ofrimin e komunikimit, 

bashkëpunimit, ndarjen e dokumenteve, telekonferencave, shfaqjes së ngjarjeve dhe 

përmbajtjes, uebinareve, në formë video dhe audio, si dhe uebkonferenca në formë video 

dhe audio. Shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që përfshinë softuer të 

telekomunikimit për video, audio dhe ueb konferenca; shërbime të punëve kompjuterike në 
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re që përfshinë softuer për përdorim në telekonferenca dhe video, audio si dhe ueb 

konferenca.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1913 

(220) 26/11/2020 

(731) ASAS ALUMINYUM SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

RUZGARLI BAHCE MAH. KUMLU SOK. 

NO:2 ASAS IS MERKEZI KAVACIK, 

BEYKOZ, 34810 ISTANBUL, TR 

(591) Kuqe, e zeze 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, xehet; mallra dhe materiale prej metali të 

zakonshëm që përdoren për qëllime magazinimi, ambalazhi, paketimi dhe strehimi, 

kontejnerë metali (depozitim, transport), ndërtesa prej metali, korniza metali për ndërtim, 

shtylla metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali letër alumini, 

gardhe të bëra prej metali, barriera mbrojtëse prej metali, tuba metali, kontejnerë 

magazinimi prej metali, kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë prej metali; 

mallra prej metali të zakonshëm për qëllime filtrimi dhe sitje, të përfshira në këtë klasë; 

dyert, dritaret, grilat, grile dritaresh dhe kutitë dhe pajisjet e tyre prej metali; kabllo dhe tela 

joelektrik nga metali i zakonshëm; hekurishte sende të vogla prej metali, vida metali, 

gozhda, bulona metali, sfera prej metali, kunja metali, shtresa metali, gozhda metali, 

zinxhirë metali, ene prej metali, pajisje metalike për mobilje, rrota metalike industriale, 

dorezat e dyerve prej metali, dorezat e dritareve prej metali, menteshat prej metali, shulat 

metalike, bravat metalike, çelësat metalikë për bravat, unazat metalike, rrotullat metalike; 

kanalet e ventilimit, shfryrat, mbulesat e shfryrjes, tubat, kapakët e oxhaqeve, mbulesat e 

puseve, grilat prej metali për ventilim, ngrohje, kanalizim, telefon, energji nëntokësore dhe 

instalime të kondicionimit të ajrit; panele ose dërrasa metalike (jo-ndriçuese dhe jo-

mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje rruge, qëllime publiciteti, tabela prej metali, 

kolona reklamimi prej metali, panele sinjalizimi prej metali, shenja jo të ndritshme dhe jo-

mekanike të trafikut prej metali; tuba prej metali për transportimin e lëngjeve dhe gazit, 

tuba shpimi prej metali dhe pajisjet e tyre metalike, valvola prej metali, bashkues metali për 

tuba, bërryla prej metali për tuba, kapëse metalike për tuba, lidhësa metali për tuba; 

kasaforta; material hekurudhor prej metali, shina prej metali, çelësa hekurudhorë, pika 

hekurudhore; shtylla ankorimi prej metali, doke lundruese prej metali, për ankorimin e 

anijeve, vozitjet e ankorimit të metaleve, spirancat; formime prej metali për ndërtim, forma 

metalike për hedhje metali; vepra arti prej metali të zakonshëm; mbyllje prej metali për 

kontejnerë, kapakë shishe prej metali; shtylla prej metali, shtylla prej metali për linjat 

elektrike; skela prej metali; aksione metali për bimë ose pemë; litarë prej metali, paleta 

transportuese prej metali, paleta prej metali për ngarkim; bllokime rrotash të bëra kryesisht 

nga metali; profile alumini të ekstruara; rrjete prej metali.  

19  Rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri 

për ndërtim, të përfshira në këtë klasë; materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra 
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prej betoni, gipsi, argjile, argjile poçari, guri, mermeri, druri, plastika dhe materiale 

sintetike për ndërtim, ndërtim, qëllime ndërtimi rrugësh, të përfshira në këtë klasë; ndërtesa 

jo metalike, materiale ndërtimi jometalike, shtylla jo prej metali për linjat elektrike, barriera 

jo prej metali; veshje natyrore dhe sintetike [materiale ndërtimi] në formën e paneleve dhe 

fletëve; veshje kartoni bitumi për mbulim; veshja e bitumit për mbulim; dyer dhe dritare 

prej druri dhe materiale sintetike, jo prej metali; korniza dere, jo prej metali; korniza 

dritareje, jo prej metali; shenja të trafikut, jo-dritë dhe jo-mekanike, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali; xham ndërtese, xham dritare për ndërtim; pishina [struktura], jo 

prej metali; rërë akuariumi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1914 

(220) 26/11/2020 

(731) ASAS ALUMINYUM SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

RUZGARLI BAHCE MAH. KUMLU SOK. 

NO:2 ASAS IS MERKEZI KAVACIK, 

BEYKOZ, 34810 ISTANBUL, TR 

(591) Kuqe, e zeze 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, xehet; mallra dhe materiale prej metali të 

zakonshëm që përdoren për qëllime magazinimi, ambalazhi, paketimi dhe strehimi, 

kontejnerë metali (depozitim, transport), ndërtesa prej metali, korniza metali për ndërtim, 

shtylla metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali letër alumini, 

gardhe të bëra prej metali, barriera mbrojtëse prej metali, tuba metali, kontejnerë 

magazinimi prej metali, kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë prej metali; 

mallra prej metali të zakonshëm për qëllime filtrimi dhe sitje, të përfshira në këtë klasë; 

dyert, dritaret, grilat, grile dritaresh dhe kutitë dhe pajisjet e tyre prej metali; kabllo dhe tela 

joelektrik nga metali i zakonshëm; hekurishte sende të vogla prej metali, vida metali, 

gozhda, bulona metali, sfera prej metali, kunja metali, shtresa metali, gozhda metali, 

zinxhirë metali, ene prej metali, pajisje metalike për mobilje, rrota metalike industriale, 

dorezat e dyerve prej metali, dorezat e dritareve prej metali, menteshat prej metali, shulat 

metalike, bravat metalike, çelësat metalikë për bravat, unazat metalike, rrotullat metalike; 

kanalet e ventilimit, shfryrat, mbulesat e shfryrjes, tubat, kapakët e oxhaqeve, mbulesat e 

puseve, grilat prej metali për ventilim, ngrohje, kanalizim, telefon, energji nëntokësore dhe 

instalime të kondicionimit të ajrit; panele ose dërrasa metalike (jo-ndriçuese dhe jo-

mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje rruge, qëllime publiciteti, tabela prej metali, 

kolona reklamimi prej metali, panele sinjalizimi prej metali, shenja jo të ndritshme dhe jo-

mekanike të trafikut prej metali; tuba prej metali për transportimin e lëngjeve dhe gazit, 

tuba shpimi prej metali dhe pajisjet e tyre metalike, valvola prej metali, bashkues metali për 

tuba, bërryla prej metali për tuba, kapëse metalike për tuba, lidhësa metali për tuba; 

kasaforta; material hekurudhor prej metali, shina prej metali, çelësa hekurudhorë, pika 

hekurudhore; shtylla ankorimi prej metali, doke lundruese prej metali, për ankorimin e 
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anijeve, vozitjet e ankorimit të metaleve, spirancat; formime prej metali për ndërtim, forma 

metalike për hedhje metali; vepra arti prej metali të zakonshëm; mbyllje prej metali për 

kontejnerë, kapakë shishe prej metali; shtylla prej metali, shtylla prej metali për linjat 

elektrike; skela prej metali; aksione metali për bimë ose pemë; litarë prej metali, paleta 

transportuese prej metali, paleta prej metali për ngarkim; bllokime rrotash të bëra kryesisht 

nga metali; profile alumini të ekstruara; rrjete prej metali. 

19  Rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri 

për ndërtim, të përfshira në këtë klasë; materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra 

prej betoni, gipsi, argjile, argjile poçari, guri, mermeri, druri, plastika dhe materiale 

sintetike për ndërtim, ndërtim, qëllime ndërtimi rrugësh, të përfshira në këtë klasë; ndërtesa 

jo metalike, materiale ndërtimi jometalike, shtylla jo prej metali për linjat elektrike, barriera 

jo prej metali; veshje natyrore dhe sintetike [materiale ndërtimi] në formën e paneleve dhe 

fletëve; veshje kartoni bitumi për mbulim; veshja e bitumit për mbulim; dyer dhe dritare 

prej druri dhe materiale sintetike, jo  

prej metali; korniza dere, jo prej metali; korniza dritareje, jo prej metali; shenja të trafikut, 

jo-dritë dhe jo-mekanike, jo prej metali; monumente, jo prej metali; xham ndërtese, xham 

dritare për ndërtim; pishina [struktura], jo prej metali; rërë akuariumi.  

35  Reklamimi, marketing dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajn për reklamim; sigurimi i 

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

shërbime sekretarie; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

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

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; menaxhim biznesi, 

administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; Kontabiliteti; shërbime këshillimi tregtar; 

rekrutimi i personelit, vendosja e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë e import-

eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; ankandim; bashkimi, për të 

mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, përkatësisht, metaleve të zakonshëm 

dhe lidhjeve të tyre, xeheve, mallrave dhe materialeve të metaleve të zakonshëm të 

përdorur për qëllime magazinimi, ambalazhi, paketimi dhe strehimi, kontejnerë metali 

(magazinim, transport ), ndërtesa prej metali, korniza prej metali për ndërtim, shtylla prej 

metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali, letër alumini, gardhe të 

bëra prej metali, barriera mbrojtëse prej metali, tuba metali, kontejnerë magazinimi prej 

metali, enë metalike për transportimin e mallrave, shkallët e metaleve, mallrat e metaleve të 

zakonshëm për qëllime filtrimi dhe shoshitje, të përfshira në këtë klasë, dyert, dritaret, 

grilat, grilat e dritareve dhe kutitë e tyre dhe pajisjet e tyre prej metali, kabllo joelektrik dhe 

tela prej metali të zakonshëm, hekurishte , sende të vogla prej pajisje metalike, vida metali, 

gozhda, bulona metali, sfera prej metali, kunja metali, shtresa metali, gropa metali, zinxhirë 

metali, kallëp prej metali, pajisje metalike për mobilje, metal industrial rrota, doreza metali 

prej metali, dritare prej metali, mentesha prej metali, çelësa metali, brava metalike, çelësa 

metali për brava, unaza metali, rrotulla metalike, kanale ventilimi, shfryje, mbulesa ajri, 

tuba, kapakë oxhaqesh, mbulesa pusesh, grila prej metali për ventilim, ngrohje, ujëra të 

zeza, telefon, energji elektrike nëntokësore dhe instalime të kondicionimit të ajrit, panele 

metalike ose dërrasa (jo-ndriçuese dhe jo-mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje 

rruge, qëllime  

publiciteti, tabela prej metali, kolona reklamash prej metali panele sinjalizimi prej metali, 

shenja jo-ndriçuese dhe jo-mekanike të trafikut prej metali, tuba metali për transportimin e  
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lëngjeve dhe gazit, tuba shpimi prej metali dhe pajisjet e tyre metalike, valvola prej metali, 

bashkues metali për tuba, bërryla prej metali për tuba, kapëse metalike për tuba, lidhje  

metalike për tuba, kasaforta, material hekurudhor prej metali, shina prej metali, çelësa 

hekurudhorë, pika hekurudhore, shtylla metalike ankorimi, doke lundruese prej metali, për  

anije ankoruese, anije ankorimi prej metali, spiranca, formime metalike për ndërtim, forma 

metalike për hedhje metali, punime arti prej metali të zakonshëm, mbyllje metali për 

kontejnerë, kapakë shishe prej metali, shtylla metali, shtylla metali për linja elektrike, skela 

prej metali, kunjat e metaleve për bimë ose pemë, litarë metali, paleta metalike 

transportuese, paleta metalike ngarkuese, bllokime rrotash të bëra kryesisht prej metali, 

profile alumini të extruduara, lage metalike, rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, 

çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri për ndërtim, të përfshira në këtë klasë, materiale 

ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, gipsi, argjile, argjile poçari, guri, 

mermeri, druri, plastike dhe materiale sintetike për ndërtim, ndërtim, qëllime të ndërtimit të 

rrugëve, të përfshira në këtë klasë, ndërtesa jometalike, materiale ndërtimi jometalike, 

shtylla jo prej metali për linja elektrike, barriera jo prej metali, veshje natyrore dhe sintetike 

[materiale ndërtimi] në formën e paneleve dhe fletëve, bitum dhe veshje kartoni për 

mbulim, shtresë bitumi për mbulim, dyer dhe dritare prej druri dhe materiale sintetike, jo 

prej metali, korniza dere, jo prej metali, korniza dritareje, jo prej metali, shenja të trafikut, 

jo-ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali, monumente, jo prej metali, qelqi ndërtimi, 

xham dritareje për ndërtim, pishina [struktura], jo prej metali, rërë akuariumi, kontejnerë 

ambalazhi prej druri ose plastike, kasa për përdorim në transport ose magazinim, fuçi, 

tambure magazinimi, rezervuarë, kuti, kontejnerë magazinimi, kontejnerë transporti, 

kraharorë, paletë ngarkimi dhe mbyllje për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastike, 

pajisje të vogla prej druri ose materiale sintetike të përfshira në këtë klasë, pajisje 

mobiljesh, prej druri ose materiale sintetike, hapje dhe mekanizmat e mbylljes së drurit ose 

materialeve sintetike, bllokimet e rrotave jometale, pajisjet e dritareve, jo prej metali, 

pajisjet e dyerve, jo prej metali, duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me 

lehtësi ato mallra; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, 

pikat e shitjes me shumicë, përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë 

ose me anë të mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose 

programeve të blerjeve televizive. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1919 

(220) 27/11/2020 

(300) 018337746  12/11/2020  EU 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft 

Werkstrasse 2, 4860 Lenzing, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TENCEL 

 

 
     

 

(511) 18  çanta atletike për të gjitha qëllimet; çanta bartëse për të gjitha qëllimet; kuleta të 

montuara në kyç; portofole arti [raste]; çanta me gëzof artificiale; çanta e atashe 

(dokumentesh); çanta atashe (dokumentesh) prej imitim lëkure; çanta atashe të bëra nga 

lëkura; bartës foshnjash të veshur në trup (kengur); korniza shpine për bartjen e fëmijve; 
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çanta shpine për bartjen e foshnjave; çanta shpine me rrota rrotulluese; çanta; çanta për 

kamperë; çanta për alpinistë; çanta për sporte; çanta për veshje sportive; çanta të bëra nga 

imitimi i lëkurës; çanta të bëra prej lëkure; mbajtësit e kartëmonedhave; çanta plazhi; çanta 

rripi dhe çanta hip; çanta librash; çanta Boston; valixhe dokumentesh; valixhe dokumentesh 

(mallra prej lëkure); valixhe dhe çanta dokumentesh; çanta në formë kove; çantë beli; Kuti 

kartash biznesi; mbajtës të kartave të biznesit në natyrën e kuletave; arka biznesi; çanta 

kanavace; çanta kanavace për shoping (pazar); arka kartelash (arka notesi); kuleta kartoni (e 

mbështjellur me lëkure); bartës për kostume, këmisha dhe fustane; arka bartëse; arka 

bartëse për dokumente; çanta për bartje; valixhe bartëse; arka nga imitimi i lëkurës; çanta 

sharmi (omamori-ire); çanta supesh për fëmijë; çantë që mbërthehet; çanta që mbyllen me 

kthetra; mbajtës monedhash; çanta monedhe, jo prej metali të çmuar; mbajtësit e biletave të 

komutimit; kube të kompresuara të përshtatura për bagazh; dosje konferencash; çanta 

kozmetike që shiten të zbrazta; arka kozmetike që shiten të zbrazta; çanta kozmetike; qese 

ndërlidhëse; arka të kartave të kreditit [kuleta]; mabjtës të kartelave të kreditit të bëra nga 

imitimi i lëkurës; mbajtës të kartave të kreditit të bëra prej lëkure; mbajtës të kartave të 

kreditit; çanta që mbahen dër-trup (kryq); çana shpine; çanta diplomatike; arka 

dokumentesh prej lëkure; çanta tërheqëse; qese tërheqëse; arka për patent shofer; çanta 

doku; arka të zbrazta për instrumentesh për përdorim nga mjekët; çanta dore për mbrëmje; 

çanta dore mode; kuleta shajaku; çanta fleksibël për veshje; çanta fluturimi; çanta të 

palosëshme; arka (kuti) folio; çanta gjahu (pajisje për gjueti); çanta veshjesh për udhëtime; 

çanta veshjesh për udhëtime të bëra nga lëkura; bartës rrobash; çanta karroce sportive për 

qëllime të përgjithshme; çanta dore zotërinjsh; çanta lëkure të përshtashme; doreza (çanta); 

çanta për gjëra ushqimore; çanta palestre; korniza për çanta dore; çanta dore; çanta të bëra 

nga imitimi i lëkurës; çanta dore të bëra nga lëkura; çanta dore, çanta solemne dhe kuleta; 

kuti kapelash për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; çantë shpine; çanta alpinistësh; çanta 

shpine për alpinistë; torba; mbajtëse për veshje sportive; mbajtës në formë të arkave për 

çelsa; kuti për kapela nga imitimi i lëkurës; torba japoneze për shfrytëzim (shingen-

bukuro); çanta çelësash; arka çelsash; arka çelsash të bëra prej lëkure; arka çelsash të bëra 

nga imitimi i lëkurës; arka çelsash nga lëkura dhe gëzofi; çanta për takëm; çanta të thurura; 

valixhe (shporta) e thurur nga xunkthi; çanta për zonja; çanta dhe kuleta lëkure; arka lëkure; 

portfol lëkure për monedha; kulete lëkure për kartela kreditore; portfol lëkure; torbë lëkure; 

valixhe lëkure; kuleta lëkure; bagazh; mbulesa bagazhesh; etiketa bagazhi; etiketat e 

bagazhit (prej lëkure); çanta makijazhi që shiten të zbrazta; kuti makiazhi; minaudiere 

(çanta solemne); valixhe të motorizuara; çanta për shumë qëllime; çanta muzikore; arka 

muzikore; çanta për pelena; kuleta pelenash; çanta rrjeti për pazar; çanta për natë; arka për 

natë; kuleta xhepi; arka portofol (çanta dokumentesh); baule (çantë udhëtimi); bartëse 

çantash për bebe; qese (torbë); çanta për mbajtjen e kozmetikës, çelësave dhe sende të tjera 

personale; qese (torba); qese (torba) të bëra nga metali i çmuar; qese (torba) jo nga metalet 

e çmuara; randelë (çantë shpine për shkollë japoneze); çanta pazari për përdorim të 

shumëfisht; çanta në formë ruli; çanta me rul (rrota); valixhe me rrota; çanta shpine; çanta 

shpine me rrota; hejbe (çanta shale); çanta shkolle; çanta për libra shkollorë; çanta shpine 

shkollore; çantat për rruajtje që shiten të zbrazta; çanta këpucësh; çanta këpucësh për 

udhëtime; çanta pazari; çanta pazari të bëra nga lëkura; çanta pazari me rrota të 

bashkangjitura; çanta shpatullash; çanta hobe për bartjen e foshnjave; çanta hobe; hobe për 

bartjen e foshnjave; çanta dore (me forma të ndryshme); çanta të vogla për meshkuj; çanta 

të vogla me kapse; torba të vogla; çanta të vogla shpine; valixhe të vogla; çanta për 
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suvenire; këllëfë specialiteti të përshtatur për bartjen e shkopinjve të palosshëm; sopran 

(torbë skotlandeze); pako sportive; valixhe; valixhe me rafte të ndërtuara; valixhe me rrota; 

çanta për blerje tekstili; arka kravatash; arka kravatash për udhëtime; çanta tualeti; çanta 

veglash [të zbrazta] për motoçikleta; çanta prej lëkure, të zbrazta; qese (torba) veglash, të 

zbrazta; qese veglash, që shiten të zbrazta; çanta për peshqir; bagazhe  udhëtimi; çanta 

udhëtimi të bëra nga materiale plastike; arka udhëtimi; mbulesa për rroba të udhëtimit; 

bagazhe udhëtimi; çanta udhëtimi; çanta udhëtimi të bëra nga imitimi i lëkurës; takëm 

udhëtimesh; takëm udhëtimi (prej lëkure); koferë udhëtimi; çantë doku karocë; koferë 

(bagazh); kofer dhe valixhe; çanta pazar me dy rrota; valixhe (kofer i vogel); arka (çanta) të 

përshtatura që shiten të zbrazta; arka (çanta), jo të përshtatura; Kuleta që bashkangjitje në 

rripa; kuleta përfshirë mbajtësit e kartelave; kuleta, jo prej metali të çmuar; thasë lavanderie 

(që nuk janë të përshtatur); qese  (çanta) higjienike për bartjen e tualeteve; çanta të 

papërshkueshme nga uji; çanta për fundjavë; çanta me rrota; bagazhet me rrota; çanta 

pazari me rrota; Çanta pune; çanta dore që montohen në kyç; torba (çanta) që montohen në 

kyç; kuleta që montohen në kyq. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1920 

(220) 27/11/2020 

(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)  King's Crown 

 

 
     

 

(511) 30  Çaj; Pije me bazë-çaji; Përzierje çaji; Qese çaji; Kafe, çaja dhe zëvendësues të 

tyre; Çaja (Jo -mjekësor-) me  përmbajtje limoni; Qese çaji (Jo-mjekues -); Çaj i çastit 

[përveç atyre për qëllime mjekësore]; bonbone jo-mjekësore.  

35  Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Asistencë për biznese, menaxhim dhe 

shërbime administrative; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe Shërbime e shitjes me pakicë 

në lidhje me çajet; Reklamim; Promovimi i biznesit të kompjuterizuar; Publiciteti dhe 

shërbimet e promovimit të shitjeve; Reklamime online; Postimi - i afisheve; Shpërndarja 

dhe propagandimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, materialeve të 

shtypura, mostrave]; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe Shërbimet e shitjes me pakicë në 

lidhje me Sheqerin  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1922 

(220) 30/11/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) Ngjyrë portokalli, ngjyrë kafe e errët, 

(540)   
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kafe e lehtë, e bardhë dhe e zezë.  

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

     

 

(511) 30  Vafle, vafer   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1923 

(220) 30/11/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(591) e bardhë dhe e zezë 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Vafle, vafer  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1925 

(220) 01/12/2020 

(731) '' FRESH-CO SH.P.K''  

Rr. '' Ruzhdi Haxhijaj, Pejë. Pa Numer., KS 

(591) gjelbert, pembe, bardhe, kaltert, 

verdhe, vjollce 

(740)  Kenan Katanolli Rr. ''Agim Radoniqi'' 

Nr. 9 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Pergatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera per perdorim ne Lavenderi; Pastrim, 

Lustrim, pastrim dhe preparate gerryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetike, 

kremra per flok; pastat e dhembeve;  

Deodorantet per qeniet njerzore ose kafshet; Pergatitjet aromatike te dhomes;  

5  Farmaceutike dhe preparate  

16  Leter, mallrat e bere nga ai materiale dhe rekuizita per zyre.  

24  Tekstile (mallrave cope) dhe tekstilin per perdorim shtepiak.  
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(210) KS/M/ 2020/1934 

(220) 02/12/2020 

(300) 080553  03/06/2020  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) E zeze, ngjyre hirir dhe e bardhe. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

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

kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video 

dhe atyre multimediale; aparate të rrjetit të komunikimit; pajisje dixhitale elektronike që 

mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe 

ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; pajisje dixhitale 

elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar, 

dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; ora të mençura; 

gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; lexues i librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi. Televizione, dhe 

audio dhe veideo pllejer; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat 

kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale 

paraprakisht të-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike kompjuterike që mund të vishen; 

pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje 

mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up 

boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së 

shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për 

regjsitrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e presionit; 

indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, orat e mençura, syze të mençura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe 

video; syze të mençura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra 

optike;  aparate optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekran për kompjuterë, 

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

mençura, syze të mençura, television si dhe pllejer dhe regjistrues audio dhe video; 
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tastaturë, mouse, mbajtës mousi, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për 

regjistimin dhe riprodhimin e zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; 

altoparlantë; zmadhues zëri dhe pranues; aparate zëri për autmojete motorrike; aparet për 

regjistrimin dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjojse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni 

dhe monitor; kuti instalimi; radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit 

global (GPS pajisje); instrumente navigimi; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e 

kontrollit, telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, orat e mençura, syzet e mençura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, 

televizionë, altoparlantë, përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit; 

pajisje që mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve 

mobile elektronike, pajisjeve elektronike mobile që mund të vishen, orave të mençura, 

syzeve të mençura, plejerëve dhe regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa 

elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e 

kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; bateri; mbushës të 

baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; 

ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

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

televizione, kuti instalimi, dhe 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 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; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; 

aparate për të kontrolluar postën e vulosur; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës 

punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; 

shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e çmimeve; makinë faksi; aparate 

dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë 

silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues; 

ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike 

për kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; burgosës me dritë; elektrolizer; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate për 

shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për 

vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm 

për persona me aftëis të kufizuar; qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  

dhe dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të 

konsumatorëve dhe sistemet e banimit; asistent personal dixhital; aparet për rregullimin e 

nxehtësisë; thermostat; ekran, senzorë dhe kontroller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë 

dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave 

elektrike (me dritë të zbehtë); aparate për kontrollimin e ndriçimit; prizë elektrike; 

ndërprerës eklektrikë dhe elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt 

të alarmeve; detektorë për tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe 

zinxhirë për dyer dhe dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; 

sistemet e sigurisë dhe survejimit të banimeve.” 
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35  “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese; 

shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave; ofrimin e funkisoneve të 

zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim, marketing, dhe shërbtimet 

pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e promovimit të shitjeve; 

promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e hulumtimeve të tregut; 

analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut; dizajnimin, krijimin, 

përgaditjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese për të 

tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve për besnikërinë e 

konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të 

promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve; databazat e kompjuterizuara dhe 

menaxhimi i dosjeve; shërbimet e procesimit të të dhënave; krijimin e indekseve të 

informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe 

rrjetet të tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe 

gjetjen e informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global 

kompjuterike dhe rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; organizimin e 

përmbajtjes së informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti 

global kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike; ofrimin e informatave biznesore, 

konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit global; 

shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me blerjen dhe 

shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të tjerët; 

përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në interenet dhe rrjete të tjera 

elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit; shërbimet e dyqaneve të shitjes me 

pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë; shërbimet e dyqaneve me 

pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista, 

periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike 

dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet 

në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra 

muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të 

tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë  që 

ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona 

mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike, 

softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke, 

të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të 

komunikimit global dge rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e 

abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cialt janë paraprakisht të-

regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat  
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42  “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softuare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerëve; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike ofrimin online të softuerit jo të 

shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të 

dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të 

dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer 

dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik, 

softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, 

diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit  kompjuterik dhe problemeve të 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimi, dizenjimi dhe 

mirëmbajtja së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve 

elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u 

mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe 

dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne 

dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet 

shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1935 

(220) 02/12/2020 

(300) 080550  03/06/2020  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) E zeze, ngjyre hiri dhe e bardhe. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

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

kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video 

dhe atyre multimediale; aparate të rrjetit të komunikimit; pajisje dixhitale elektronike që 

mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe 

ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; pajisje dixhitale 

elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar, 

dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; ora të mençura; 
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gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; lexues i librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi. Televizione, dhe 

audio dhe veideo pllejer; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat 

kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale 

paraprakisht të-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike kompjuterike që mund të vishen; 

pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje 

mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up 

boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së 

shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për 

regjsitrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e presionit; 

indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, orat e mençura, syze të mençura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe 

video; syze të mençura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra 

optike;  aparate optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekran për kompjuterë, 

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

mençura, syze të mençura, television si dhe pllejer dhe regjistrues audio dhe video; 

tastaturë, mouse, mbajtës mousi, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për 

regjistimin dhe riprodhimin e zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; 

altoparlantë; zmadhues zëri dhe pranues; aparate zëri për autmojete motorrike; aparet për 

regjistrimin dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjojse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni 

dhe monitor; kuti instalimi; radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit 

global (GPS pajisje); instrumente navigimi; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e 

kontrollit, telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, orat e mençura, syzet e mençura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, 

televizionë, altoparlantë, përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit; 

pajisje që mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve 

mobile elektronike, pajisjeve elektronike mobile që mund të vishen, orave të mençura, 

syzeve të mençura, plejerëve dhe regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa 

elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e 

kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; bateri; mbushës të 

baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; 

ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

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

televizione, kuti instalimi, dhe 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 mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 
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instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; 

aparate për të kontrolluar postën e vulosur; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës 

punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; 

shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e çmimeve; makinë faksi; aparate 

dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë 

silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues; 

ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike 

për kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; burgosës me dritë; elektrolizer; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate për 

shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për 

vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm 

për persona me aftëis të kufizuar; qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  

dhe dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të 

konsumatorëve dhe sistemet e banimit; asistent personal dixhital; aparet për rregullimin e 

nxehtësisë; thermostat; ekran, senzorë dhe kontroller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë 

dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave 

elektrike (me dritë të zbehtë); aparate për kontrollimin e ndriçimit; prizë elektrike; 

ndërprerës eklektrikë dhe elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt 

të alarmeve; detektorë për tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe 

zinxhirë për dyer dhe dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; 

sistemet e sigurisë dhe survejimit të banimeve.”  

35  “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese; 

shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave; ofrimin e funkisoneve të 

zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim, marketing, dhe shërbtimet 

pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e promovimit të shitjeve; 

promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e hulumtimeve të tregut; 

analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut; dizajnimin, krijimin, 

përgaditjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese për të 

tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve për besnikërinë e 

konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të 

promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve; databazat e kompjuterizuara dhe 

menaxhimi i dosjeve; shërbimet e procesimit të të dhënave; krijimin e indekseve të 

informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe 

rrjetet të tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe 

gjetjen e informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global 

kompjuterike dhe rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; organizimin e 

përmbajtjes së informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti 

global kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike; ofrimin e informatave biznesore, 

konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit global; 

shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me blerjen dhe 

shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të tjerët; 

përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në interenet dhe rrjete të tjera 

elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit; shërbimet e dyqaneve të shitjes me 

pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë; shërbimet e dyqaneve me 

pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 
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komunikimit; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista, 

periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike 

dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet 

në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra 

muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të 

tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë  që 

ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona 

mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike, 

softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke, 

të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të 

komunikimit global dge rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e 

abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cialt janë paraprakisht të-

regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.  

42  “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softuare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerëve; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike ofrimin online të softuerit jo të 

shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të 

dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të 

dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer 

dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik, 

softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, 

diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit  kompjuterik dhe problemeve të 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimi, dizenjimi dhe 

mirëmbajtja së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve 

elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u 

mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe 

dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne 

dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet 

shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër. 
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(210) KS/M/ 2020/1939 

(220) 03/12/2020 

(731) Atlantik Group Sh.p.k. 

Peroc, p.n. Graçanicë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  ÜLKER 

 

 
     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1940 

(220) 03/12/2020 

(731) Atlantik Group Sh.p.k. 

Peroc, p.n. Graçanicë, KS 

(591) E bardhë dhe e kuqe.   

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri 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, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1942 

(220) 03/12/2020 

(731) SH.A. Kantina e Pijeve Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu Durrës Rrashbull, 

(540)   
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Lagjja14, rruga Bajram Tusha, Shqipëri, AL 

(591) Kafe, e bardhë dhe e Zeze  

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave,Brandy).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1943 

(220) 03/12/2020 

(731) SH.A. Kantina e Pijeve Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu 

Durrës Rrashbull, Lagjja14, rruga Bajram 

Tusha, Shqipëri, AL 

(591) Kafe dhe e Zeze .  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave,Brandy).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2007 

(220) 11/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E Gjelbërt. 

(740)  Ismet Mustafa 

Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  
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(210) KS/M/ 2020/2008 

(220) 11/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E Gjelbërt. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2009 

(220) 11/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E Gjelbërt. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2015 

(220) 11/12/2020 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

ČIPSA I DRUGIH PROIZVODA OD 

KROMPIRA, "CHIPS WAY" DOO 

Čačak, Milutina Mandića b.b., 32000 Čačak, 

RS 

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

gjelbër. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  
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(511) 30  flips.   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyresh.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2022 

(220) 14/12/2020 

(731) Model Holding AG Industriestrasse 

33 8570 Weinfelden, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, të cilat nuk janë të përfshira 

në klasat e tjera; ambalazhë nga letra dhe kartoni të cilat nuk janë të përfshira në në klasat e 

tjera; karton dhe paketim kartoni për shishe, të cilat nuk janë të përfshira në në klasat e 

tjera; karton ose paketim letre për shishe; kartolina për paketim; materiale të shtypura; 

material kontabiliteti; shirita ngjitës për përdorim në zyrë ose shtëpi; Materialet plastike të 

përdorura në paketim të cilat nuk janë të përfshira në në klasat e tjera; fletë ambalazhi prej 

plastike, celuloza e rigjeneruar ose viskoze; petë plastike (fleksibile dhe ngjitëse) për 

mbështjelljen e paletave; fletë plastike për jastuk ajri [për paketim]; qese plastike ose letre; 

material amortizimi nga letra e mbeturinave dhe / ose celulozës, letrës, kartonit; kuti kartoni 

të valëzuara.  

17  Material për shtroja (ambalazha) nga goma ose plastika.  

35  Shitja me pakicë dhe shumicë, përfshirë shitja me pakicë dhe shumicë në internet 

(online).  

39  Transport; paketim, magazinim dhe shpërndarje e mallërave; informacion dhe këshilla 

për çështjet e transportit; informacion dhe këshilla për paketimin dhe konceptet e paketimit.  

40  Riciklimi i mbeturinave, mbeturinave dhe ambalazhit.  

42  Dizajnimi i paketës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2026 

(220) 14/12/2020 

(731) Aristo Pharma GmbH 

Wallenroder Strasse 8-10, 13435 Berlin, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PHYSIOGEL BIOMIMIC 

TECHNOLOGY 
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(511) 3  Preparate për kujdesin e lëkurës, flokëve dhe lëkurës së kokës (scalp); shampon, 

larësit, xhel, shkumë e flokëve (mus), deodorant, sapun, pudër, losion, krem, vaj, pomadë. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2027 

(220) 14/12/2020 

(731) Aristo Pharma GmbH 

Wallenroder Strasse 8-10, 13435 Berlin, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PHYSIOGEL 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për kujdesin e lëkurës, flokëve dhe lëkurës së kokës (scalp); shampon, 

larësit, xhel, shkumë e flokëve (mus), deodorant, sapun, pudër, losion, krem, vaj, pomadë  

5  Farmaceutikët topikal për trajtimin e sëmundjeve dermatologjike, gjendjes dhe 

çrregullimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2029 

(220) 14/12/2020 

(300) UK00003555632  13/11/2020  UK 

(731) AstraZeneca UK Limited  

1 Francis Crick Avenue  

Cambridge Biomedical Campus, Cambridge 

United Kingdom CB2 0AA,  US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  VAXZEVRIA 

 

 
     

 

(511) 5  Substanca dhe pergatitje farmaceutike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2030 

(220) 15/12/2020 

(300) 082069  24/11/2020  JM 

(731) Benson & Hedges (Overseas) Limited 

Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(591) kaltërt, hiri, vjollcë e hapur, vjollcë e 

errët 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për të bërë cigare me dorë; 

duhan për llullë (çibuk); produkte duhani; zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); puro; cigarillos (puro të holla); çakmakë për cigare; çakmakë për puro; çibrit; 

artikuj për duhanpirësit; letër për cigare; tuba letre për cigare; filtra për cigare; pajisje xhepi 

për mbështjelljen e cigareve; makina manuale për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për ngrohje. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2032 

(220) 16/12/2020 

(300) 80690  19/06/2020  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) Vjollce, e kaltert dhe e gjelbert. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për qasjen, kërkimin menaxhimin, shikimin, 

ruajtjen, dhe ndarjen e dosjeve; softuer kompjuterik për mbajtjen e shënimeve të takimeve 

personale, sinkronizimin dhe ndarjen e takimeve kalendarike me të tjerët, dhe ofrimin e 

rikujtimeve automatike dhe orareve të ngjarjeve; softuer kompjuterik për kërkimin, 

shfletimin, rishikimin, shkarkimin, dërgimin, pranimin, ndarjen, dhe shikimin e imazheve 

dhe grafikave; softuer kompjuterik për kërkim, shfletim, rishikim, shkarkim, ndarjen, 

vrojtimin, dhe luajtjen e lojërave elektronike dhe aplikacionet softuer; softuer kompjuterik 

për kërkimin, shfletimin, rishikimin, shkarkimin, ndarjen, vrojtimin, dhe luajtjen 

drejtpërdrejt dhe zërtin e para-regjistruar, video dhe përmbajtjes multimediale; softuer 

kompjuteik për kërkimin, shfletimin, rishikimin, shkarkimin, ndarjen, vrojtimin, dhe 

leximin e librave elektronik, gazetave, publikimeve periodike dhe publikimeve; softuer 

kompjuterik për menaxhimin e informatave personale; softuer kompjuterik për gjurmimin e 

lokacionit të pajisjeve dixhitale mobile; softuer kompjuterik për përdorim në qasjen në 

Internet apo rrjete të tjera të komunikimit.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2033 

(220) 16/12/2020 

(300) 80690  19/06/2020  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) Vjollce, e kaltert dhe e gjelbert. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)   
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

     

 

(511) 38  “Transmetim dhe emitim i zërit, të dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, 

multimedias, televizionit, video lojerave, lojerave kompjuterike dhe radios me anë të 

rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të 

komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; transmetim dhe emetim i muzikes 

se transmetuar, audios, videos, lojerave kompjuterike, dhe permbajtjeve multimediale me 

ane te rrejtit te telekomunikimit, rrjetit kompjuterik, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të 

komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim 

të transmetimit dhe sherbimeve te transmetimit me anë të rrjeteve të telekomunikimit, 

rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), 

televizionit dhe kabllove.”  

41  “Zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhe prezentimin e radio programeve, 

radiotransmetimeve private (podcast), programeve televizive, filmave, multimediave me 

përmbajtje zbavitëse, video lojerave, lojerave kompjuterike, dhe regjistrimin e zerit; 

ofrimin ne vazhdim te programeve televizive, radio, audio, video, podcast dhe webcats; 

ofrimin e programeve zbavitese, sportit, muzikes, informacioneve, lajmeve dhe ngjarjeve 

aktuale me ane te rrjetit te telekomunikimit, rrjetit kompjuterik, Internetit, satelitit, radios, 

rrjetit te komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe televizionit kabllovik; ofrimin e 

programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës, 

infromimit, lajmeve, realitetit, dhe ngjarjeve aktuale; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, muzikës, informimit, lajmeve 

dhe ngjarjeve aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e zbavitjes, sportit, 

muzikës, lajmeve, dhe artit dhe kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave 

kompjuterike jo-të shkarkueshme, lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video 

lojërave.”  

42  “Ofrimin online te rrjetit te ambientit qe permban teknologji dhe ju mundeson 

perdoreuesve te i ndajne te dhenat; ofrimin e web-faqeve me permbajtje te teknologjise qe 

ju mundeson perdoruesve te internetit te ndajne dokumente, imazhe, audio, video, 

aplikacione te softuerit kompjuterik, publikime, video lojera, lojera kompjuterike, dhe 

lojera elektronike; sherbime kompjuterike, kryesisht, sherbimet e pritjes interactive qe i 

mundeson perdoruesve te publikojne dhe te ndajne muziken, imazhet, publikime, videot, 

video lojerat, lojerat kompjuterike, lojerat elektronike, dhe aplikacione te softuerit 

kompjuterik; ofrimin e web faqeve me permbajtje teknologjikr qe I mundeson perdoruesve 

te internetit te ndajne dokumente, imazhe, audio, video, aplikacione te softuerit 

kompjuterik, publikime, video lojera, lojerat kompjuterike dhe lojerat elektronike; ofrimin e 

nje rrejti ambientit te rrjetit online qe permban teknologji qe ju mundeson perdoruesve te 

ndajne te dhenat.”  
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(210) KS/M/ 2020/2034 

(220) 16/12/2020 

(300) 81257  21/08/2020  JM 

(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 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

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

kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video 

dhe atyre multimediale; aparate të rrjetit të komunikimit; pajisje dixhitale elektronike që 

mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe 

ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; pajisje dixhitale 

elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar, 

dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; ora të mençura; 

gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; lexues i librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi, televizione, dhe 

audio dhe veideo pllejer; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat 

kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale 

paraprakisht të-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike kompjuterike që mund të vishen; 

pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje 

mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up 

boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së 

shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për 

regjsitrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e presionit; 

indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, orat e mençura, syze të mençura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe 

video; syze të mençura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra 

optike;  aparate optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekran për kompjuterë, 

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

mençura, syze të mençura, television si dhe pllejer dhe regjistrues audio dhe video; 
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tastaturë, mouse, mbajtës mousi, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për 

regjistimin dhe riprodhimin e zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; 

altoparlantë; zmadhues zëri dhe pranues; aparate zëri për autmojete motorrike; aparet për 

regjistrimin dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjojse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni 

dhe monitor; kuti instalimi; radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit 

global (GPS pajisje); instrumente navigimi; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e 

kontrollit, telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, orat e mençura, syzet e mençura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, 

televizionë, altoparlantë, përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit; 

pajisje që mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve 

mobile elektronike, pajisjeve elektronike mobile që mund të vishen, orave të mençura, 

syzeve të mençura, plejerëve dhe regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa 

elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e 

kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; bateri; mbushës të 

baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; 

ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

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

televizione, kuti instalimi, dhe 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 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; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; 

aparate për të kontrolluar postën e vulosur; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës 

punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; 

shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e çmimeve; makinë faksi; aparate 

dhe instrumente peshuese dhe matës; tabela njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës 

[pjesë silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që 

lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për kontrollimin nga distanca të 

operacioneve industriale; burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; 

aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; 

alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; 

magnetë dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftësi të 

kufizuar; qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  dhe dhënien e urdhërit 

për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e 

banimit; asistent personal dixhital; aparate për rregullimin e nxehtësisë; termostat; ekran, 

senzorë dhe kontroller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e 

ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të 

zbehtë); aparate për kontrollimin e ndriçimit; prizë elektrike; ndërprerës eklektrikë dhe 

elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; detektorë për 

tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe 

dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë 

dhe survejimit të banimeve.” 
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35  “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese; 

shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave; ofrimin e funkisoneve të 

zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim, marketing, dhe shërbtimet 

pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e promovimit të shitjeve; 

promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e hulumtimeve të tregut; 

analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut; dizajnimin, krijimin, 

përgaditjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese për të 

tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve për besnikërinë e 

konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të 

promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve; databazat e kompjuterizuara dhe 

menaxhimi i dosjeve; shërbimet e procesimit të të dhënave; krijimin e indekseve të 

informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe 

rrjetet të tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe 

gjetjen e informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global 

kompjuterike dhe rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; organizimin e 

përmbajtjes së informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti 

global kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike; ofrimin e informatave biznesore, 

konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit global; 

shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me blerjen dhe 

shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të tjerët; 

përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në interenet dhe rrjete të tjera 

elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit; shërbimet e dyqaneve të shitjes me 

pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë; shërbimet e dyqaneve me 

pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista, 

periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike 

dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet 

në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra 

muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të 

tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë  që 

ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona 

mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike, 

softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke, 

të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të 

komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e 

abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht të-

regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 
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konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.”  

42  “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerëve; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te 

harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të 

shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të 

dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të 

dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer 

dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik, 

softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, 

diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit  kompjuterik dhe problemeve të 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe 

mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve 

elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u 

mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe 

dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne 

dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet 

shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; laboratore medicinale; informacione, shërbime 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër.” 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2036 

(220) 16/12/2020 

(731) SEARA ALIMENTOS LTDA. 

Avenida Marginal Direita do Tietê, 500 - 

São Paulo - São Paulo - Brazil, BR 

(591) E kuqe, e verdhë, e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  “Shpezët, jo të gjalla; dhjam derri; proshutë; Mish; mish derri; mish, i 

konzervuar; kroketa; margarinë; turshi; proshutë; djathë; salcice hot dog; qofte; lëng pule; 

mish i tharë [mish i kripur i tharë]; mish kembe [këmba e derrit]; brinjë [prerje mishi]; 

ndërprerje mishi; pete hamburger; suxhuk; mish ije; mortadella; paio [suxhuk derri 

Lusobrazilian]; pate mishi; rabada [gjellë me bazë oxtail]; sallam; perime turshi; perime të 

ngrira; mish të kripur; pate të mëlçisë; Patate të skuqura; përzierje që përmbajnë yndyrë për 
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feta buke; vaktet e përgatitura kryesisht të përbëra nga mishi, peshku, shpendët ose 

perimet”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2041 

(220) 16/12/2020 

(300) 302020023213.9  23/10/2020  DE 

(731) thyssenkrupp AG ThyssenKrupp 

Allee 1 45143 Essen, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  TK Elevator 

 

 
     

 

(511) 7  Ashensorë; ashensor platformash; Platforma për ngritjen e personave; Motorë 

elektrikë për dyert e ashensorit; Hapëse elektrike të dyerve për dyer automatike të 

ashensorëve; ashensor shkallësh; ashensor shtëpije; Shkallë lëvizëse mekanike; Vendkalime 

lëvizëse mekanike; Ura për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Pjesët strukturore të 

ashensorëve, ashensorë platformash, ashensorë platformash për persona, ashensor 

shkallësh, ashensorë shtëpie, shkallë lëvizëse mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, ura 

për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve  

9  Aparate për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe imazheve; 

Kompjutera; Aparate dhe instalime elektrike dhe elektronike për automatizimin e 

teknologjisë; Kontrolle ndërvepruese (interaktive) dhe telekomandë për kontrollin, 

shpërndarjen e sinjalit, monitorimin dhe vizualizimin e infrastrukturës teknologjike; 

Instalime elektrike dhe elektronike të kontrolluara nga aplikacionet mobile; Pajisjet 

elektrike dhe elektronike për regjistrimin dhe kontrollimin e rrjedhave të vizitorëve; 

Sisteme elektronike të kontrollit për autorizimin e hyrjes; Sensorë elektrikë, elektronikë dhe 

elektro-optikë; Sensorë për kontrollimin e motorëve; Sensorë për kontrollin e sistemit; 

Detektorë lëvizjesh; Lexues kartelash; Sisteme të menaxhimit të kartelave chip me kartela 

identifikimi (magnetike) dhe lexuesit (përpunimi i të dhënave); Syze të realitetit virtual; 

Syze të realitetit të shtuar;  Të gjitha mallrat e lartpërmendura në lidhje me ashensorët, 

ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e 

shtëpisë, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike lëvizëse, urat për vendosjen 

(hipjen) e pasagjerëve, sistemet udhëzuese të ankorimit vizual për aeroportet dhe pajisjet e 

mbështetjes tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e 

pasagjerëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për kontrollimin, mirëmbajtjen, 

monitorimin dhe optimizimin e ngarkesës së punës, monitorimin e funksioneve të sigurisë 

dhe zbulimin dhe raportimin e situatave të rrezikshme në lidhje me ashensorët, ashensorët e 

platformave, platformat për ngritjen e njerzve, ashensorë shkallësh, ashensorët e shtëpiese, 

shkallëve lëvizëse mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, urat për vendosjen (hipjen) e 

udhëtarëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për përpunimin dhe vlerësimin e 

mesazheve në fushën e regjistrimit të kohës, identifikimin e personave, automatizimin e 

ndërtesës, kontrollimin e ndriçimit, kontrollimin e klimës në lidhje me ashensorët, 

ashensorët e platformave, ashensorët e platformave për persona, shkallët lëvizëse 

mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Softueri 

kompjuterik dhe aplikacione mobile për shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht 

transmetimin e zërit, të dhënave, grafikëve, zërit dhe videos përmes rrjeteve me brez të 
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gjerë dhe pa tel për monitorimin dhe kontrollin e ashensorit, për sigurimin e informacionit 

dhe argëtimit në kabinat e ashensorit dhe për mundësimin e thirrjeve emergjente nga kabina 

e ashensori; Softueri kompjuterik dhe aplikacionet mobile që kanë të bëjnë me ashensorët, 

ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e 

shtëpive, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike të lëvizjes, urat për vendosjen 

(hipjen) e pasagjerëve dhe pajisjet mbështetëse në tokë të avionëve të lidhura me urat për 

vendosjen (hipjen)  e pasagjerëve për syzet e realitetit  virtual dhe syzet e realitetit të shtuar; 

sisteme vizuale udhëzuese për aeroportet; softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për 

të kontrolluar dhe mirëmbajtur sisteme vizuale udhëzuese për sistemet e aeroporteve; 

softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për të kontrolluar dhe mirëmbajtur pajisjet 

mbështetëse tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e 

pasagjerëve;  

11  Pajisje për gjenerim të ajrit; Pajisje dhe sisteme për ventilim dhe kondicionim të ajrit, 

sisteme për furnizim me ujë; të gjitha mallrat e lartpërmendura të lidhura me urat për 

vendosjen (hipjen) e pasagjerëve dhe për mbështetjen e aeroplanëve në tokë  

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të ashensorëve, ashensorëve  për platforma, 

ashensorëve për pasagjerë, ashensorë shkallësh, ashensorë të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike, urave për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve dhe 

softuerëve për ashensorët, ashensorë shkallësh, ashensorë shtëpish, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike dhe urave  për vendosjen (hipjen) e 

pasagjerëve.   

37  Ndërtim i ashensorëve, ashenasorëve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve 

automatike të ashensorëve, ashensorë shkallësh, ashensorë të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, urave për vendosjen (hipjeje) e pasagjerëve; 

sisteme vizuale udhëzuese për sistemet e aeroporteve,         sistemeve të mbështejes 

tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e pasagjeëve. Instalim i 

ashensorëve, ashensorëve të platformave, ashensorëve të pasagjerëve, dyerve automatike të 

ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalime mekanike lëvizëse, ura hipje (vendosjen) e pasagjerëve në bord, 

sisteme udhëzuese vizuale për aeroporte, sisteme të mbështetjes tokësore të avionëve të 

lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve; Riparim, mirëmbajtje dhe modernizim i 

ashensorëve, ngritësve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve automatike të 

ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike, ura e hipjes (vendosjen) e pasagjerëve në 

bord, sistemeve udhëzuese vizuale për aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të 

avionëve të lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe shërbime lidhur me dizajnit; 

analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnerëve industrial; Shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autenticitetit; Këshillime inxhinierike; Shërbime këshilluese 

teknologjike; Shërbime këshillimi në lidhje me planifikimin e kosntruksionit; Dizajnim dhe 

këshilla inxhinierike; Dizajnim dhe zhvillim i softverit kompjuterik; zhvillim dhe dizajnim i 

aplikacioneve mobile; Shërbime këshilluese lidhur me sistemet kompjuterike; Shërbime 

këshilluese të programeve kompjuterikë; Shërbime këshilluese për aplikacione mobile; 

Instalimi i softuerit për kontrollin e qasjes si shërbim [AcaaS]; Platforma të inteligjencës 

artificiale si softuer si shërbim [SaaS]; hosting i serverave dhe softverit për kontroll të 

qasjes si shërbim [AcaaS]; Softueri si shërbim [SaaS]; Të gjitha shërbimet e mësipërme në 
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lidhje me ashensorët, shkallët lëvizëse, vendkalimet lëvizëse, ashensorë shkallësh, 

ashensorë shtëpie, urat për vendosjen (hipjen) e pasagjereve, sistemetve të drejtimit vizual 

per aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të avionëve të lidhura me urat e vendosjes 

(hipjes) së pasagjerëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2043 

(220) 16/12/2020 

(300) 40-2020-0111911  30/06/2020  KR 

(731) SK BIOPHARMACEUTICALS CO., 

LTD. 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu,  

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ONTOZRY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; produkte farmaceutike; përgatitje kimike 

për qëllime farmaceutike; përgatitje farmaceutike për trajtimin e kancerit; preparate 

farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit qendror nervor [CNS]; përgatitje 

farmaceutike për parandalimin e çrregullimeve të sistemit nervor; psikotrope; soporifikë; 

përgatitje për lehtësimin e dhimbjes; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të 

sistemit endokrin; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve metabolike; 

preparate farmaceutike për trajtimin e sklerozës multiple; preparate medicinale për trajtimin 

e lëkurës; përgatitje farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve muskulo-skeletore; 

përgatitje farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e krizës; përgatitje farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare; pilula për trajtimin e simptomave të marramendjes; 

përgatitjet farmaceutike për parandalimin e çrregullimeve të sistemit imunitar; përgatitje 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve hormonale; produkte farmaceutike për trajtimin 

e sëmundjeve të frymëmarrjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2057 

(220) 21/12/2020 

(300) 018274924  20/07/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 32  Pije jo alkoolike, posaçërisht xhin jo alkoolik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2061 

(220) 21/12/2020 

(731) ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  OCTASUPPORT 

 

 
     

 

(511) 12  Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri.  

20  Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri  

24  Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.  

35  Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 
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siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2062 

(220) 21/12/2020 

(731) ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri  

20  Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri  

24  Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.  

35  Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 
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mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 

siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2063 

(220) 21/12/2020 

(731) ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri.  

20  Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri.  

24  Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 
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pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku  

35  Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 

siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2064 

(220) 21/12/2020 

(731) Kia Motors Corporation  

Kia Motors Corporation (A corporation 

organized and existing under the laws of the 

Republic of Korea) 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makinat për shitje mallrash; pompa lubrifikuese; pajisje lëvizëse për hapjen dhe 

mbylljen e dyerve të automjeteve; mekanizmat e hapjes elektrike për xhamat e automjeteve; 

transportues pneumatikë; grapne automatike për qëllime detare; ekskavatorë; pjesët e 

ekskavatorit; borëpastruese; aparate për përpunim; rubineta [pjesë të makinave, motorëve 

ose motorëve]; sitat [makineritë ose pjesët e makinerive]; makineri kimike për qëllime 

industriale; makina për përpunimin e qelqit; makina dhe aparate për lyerje; makineri 

paketimi; pompat e karburantit për motorët e automjeteve tokësore; tuba shterues për 

automjete tokësore; pistona për motorët e automjeteve tokësore; injektorë të karburantit të 

lëngshëm për automjete tokësore; pjesë të injektorit të karburantit për motorët e 
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automjeteve tokësore dhe ujore; motorë për anije detare; motorë aeroplani; motorë 

aeronautikë; blloqe motorike te automobileve; filtra vaji për motorët e automobilave; 

ekonomizues të karburantit për motorë dhe motorë automjeti; motorë dhe gjenerues për 

prodhimin e energjisë elektrike; motora dhe motorë për automjete qe sherbejne si model,  

per aeroplanë dhe anije; pompa për motorët e automjeteve tokësore; pompat si pjesë e 

makinave, motorave dhe motorëve te automjetit; shufra(mberthesa) lidhëse për motorët e 

automjeteve tokësore; rripat trasmetimi te kordinuar për motorët për automjete tokësore; 

rripat e ventilatorit për motorët e automjeteve tokësore; ingranazhet e ndryshimit të 

shpejtësisë që janë pjesë e makinave; ingranazhet e ndërrimit të shpejtësisë për anijet ose 

aeroplanët; amortizues te goditjeve për makineritë; frena disku që janë pjesë e makinerive; 

kushineta për motorë; makineri per autolarje për automjete; instalime automatike parkimi; 

makina për përpunimin e plastikës; makina shtypëse/printuese për prodhimin e produkteve 

tre-dimensionale; motora starter; gjeneratorë rryme për automobila; pajisje ndezëse për 

motorët e automjeteve tokësore; robotë për montim/shmontim per vegla makinerie; pajisje 

lëvizëse për robotë; elektroda të saldimit; ndezjet elektronike për automjete.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2065 

(220) 21/12/2020 

(731) Kia Motors Corporation 

Kia Motors Corporation (A corporation 

organized and existing under the laws of the 

Republic of Korea) 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C 

Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Program kompjuterik i shkarkueshëm për sigurimin e diagnozës së automjetit në 

distancë, per informacionin për mirëmbajtjen e automjetit, per argëtimin në formën e 

shfaqjeve audio dhe vizuale në automjete, komunikimin e palëve të treta në automjete, per 

funksionin e lundrimit dhe shfaqjen audio dhe vizuale në automjete; aplikacion i telefonit 

inteligjent i shkarkueshëm (softuer); program kompjuterik i shkarkueshëm i aplikacioneve 

për automjete; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për telefona celularë për përdorim në 

funksionimin dhe menaxhimin/drejtimin e automjeteve; program kompjuterik; program 

kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në telefona të mençur/smart për sigurimin e 

informacionit në lidhje me historinë e informacionit të udhëtimit të automjetit, menaxhimin 

e vendndodhjes së parkimit, informacionin e udhëtimit, menaxhimin e shëndetit/gjendjes të 

automjetit, informacionin e ngarjes/drejtimit te automjetit dhe të dhënat promovuese të 

palës së tretë në formën e reklamës për drejtuesit; program kompjuterik i aplikimit për 

përdorim në telefona inteligjentë ne automjetet me qira; program kompjuterik i aplikimit 

për telefona inteligjentë për përdorim në dhënie/marrje të makinave me qira dhe 
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mirëmbajtjen e makinave me qira; softuer kompjuterik për përdorim në telefona të mençur 

për përdorim në menaxhimin e marrjes me qira të automjeteve dhe mirëmbajtjen e 

automjeteve; aplikacion i telefonit inteligjent (softuer) për pagesa të thjeshta; softuer 

kompjuterik për pagesa të thjeshta; aparate për përpunimin e pagesave elektronike; 

aplikacion i telefonit inteligjent (softuer) që lejon përdorimin dhe pagesën e thjeshtë për 

karburant, parkim,  pagese rrugore (toll) , ushqim dhe pije, dhe shitore të ndryshme të tjera; 

program kompjuterik për tregti elektronike (e-tregti); softuer për ruajtjen dhe rikthimin e 

sigurt të të dhënave dhe transmetimin e informacionit të klientit të përdorur nga individë, 

institucione bankare dhe financiare për pagesa elektronike; softuer kompjuterik për 

lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes rrjeteve pa tel, 

rrjeteve globale kompjuterike dhe / ose pajisjeve të telekomunikacionit celular; pajisje 

kompjuterike për lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes 

rrjeteve pa tel, rrjeteve kompjuterike globale dhe / ose pajisjeve të telekomunikacionit 

celular; softuer aplikimi për sigurimin e shërbimeve të agjensive të pagesave elektronike; 

karta plastike të koduara; karta të koduara për përdorim në lidhje me transferimin 

elektronik të transaksioneve financiare; terminali i pagesave elektronike i operuar nga karta 

të koduara, karta me vlerë të ruajtur, karta të parapaguara dhe karta inteligjente; aparate 

navigimi për automjete te tipit te kompjuterëve në bord; softuer kompjuterik i aplikimit për 

kompjuterë dhe pajisje të lëvizshme, përkatësisht softuer për gjetjen dhe ndarjen e 

informacionit në lidhje me stacionet e karikimit të automjeteve elektrike; program 

kompjuterik për përdorim me planifikuesit e udhetimit ne rruge, harta elektronike dhe 

fjalorë dixhitalë për qëllime lundrimi/drejtimi automjeti; pajisje kompjuterike për përdorim 

me satelit dhe / ose sisteme navigimi GPS për qëllime lundrimi; sensor lidar (me dedektim 

lazerik) për zbulimin e objekteve dhe lëvizjeve për makina autonome; sensor lidar për 

pajisjet matëse precize; sensor lidar për pajisjet matëse precize për automjete; qeliza 

(bateri) karburanti; bateri të rimbushshme; sisteme të përpunimit të zërit; pajisje për 

telekomandë për pagesë të thjeshtë në automjet; Navigimi Audio Video për automjetet qe 

kane te montuar një sistem pagese të thjeshtë në automjet; terminale për transaksion 

elektronik ne automjete qe jane pjese e tyre; softuer Navigation Audio Video për pagesë të 

thjeshtë si pjese perberese e automjetit; aplikacion smartphone (softuer) për pagesë të 

thjeshtë në automjet; aplikacion smartphone (program kompjuterik) i aplikueshem për 

sistemet pjese e automjetit; program kompjuterik për pagesë të thjeshtë përmes Navigimit 

Audio Video në automjet; Aplikacion i telefonit inteligjent (softuer) që u mundëson 

shoferëve të bëjnë pagesa të thjeshta në automjet në lidhje me karburantin, parkimin, 

përdorimin e takses/pageses rrugore dhe blerjen e produkteve në shitore të ndryshme si dhe 

pororsitjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve brenda në automjet; softuer kompjuterik që u 

mundëson shoferëve të bëjnë pagesa të thjeshta në automjet në lidhje me karburantin, 

parkimin, përdorimin e portës së taksave dhe blerjen e produkteve në shitore të ndryshme si 

dhe porositjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve brenda në automjet; Softuer kompjuterik i 

pandryshueshem për platformën e pagesës së thjeshtë brënda në automjet; softuer 

kompjuterik për platformën e pagesës së thjeshtë brënda në automjet; aparate për njohjen e 

të folurit; terminal sigurie për transaksione elektronike brënda në automjet; pajisje për 

procesin e pagesës elektronike (e-pagesa) në automjet; Cipa (qarke te integraruara) të 

ADN-së; xham optik; brava elektrike për automjete; çelësi i koduar; aparate dhe 

instrumente për fizikë; aparate dhe instrumente optike përveç syzeve dhe aparateve 

fotografike; kamera për njohjen e makinave; kamera infra të kuqe të shikimit të natës të 
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integruara ne aerolinja; aparate për video konferenca; pajisje montimi për kamera dhe 

monitorë; sistemet e teatrit-në-shtëpi; aparate mësimore audiovizive; sensori diapazoni; 

sensorë për përcaktimin e pozicionit; aparate për drejtimin automatik të automjeteve; 

termostate për automjete; sensorë parkimi për automjete; sensorë për motorë; regjistrues 

kilometrash për automjete; aparate diagnostikuese për automjete; tregues automatik të 

presionit të ulët në gomat e automjeteve; sensorë për matjen e shpejtësisë; aparate për 

testimin e frenave të automjeteve; aparate për testimin e transmisioneve të automjeteve; 

Aparat për diagnostikimin në bord për automjete; taksimetra elektronikë; syze mbrojtëse; 

syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; pajisje për regjistrimin e kohës; makina 

llogaritëse dhe pajisje për përpunimin e të dhënave; dyer/tra me monedha për parkime 

makinash ose parkingje; aparate dhe pajisje për të shpëtuar jetën; xhaketa shpëtimi; alarme 

përplasjeje; aparate paralajmëruese për tingullin virtual të motorit të automobilave; alarme 

për sistemin e monitorimit të presionit të gomave; llamba paralajmëruese për automjete; 

varka shpëtimi; satelitë; makina zjarrfikëse; pajisje elektrike kontrolluese për motorët; 

furnizues per energji elektrike pa ndërprerje; ndreqës/retifikues për ndezjen; kontrollues i 

furnizimit me energji elektrike; aparate dhe instrumente për bartjen, shpërndarjen, 

transformimin, ruajtjen, rregullimin ose kontrollimin e rrymës elektrike; modul elektrik 

kontrollues për kabinën e pilotimit te avionit; bordi elektrik i kontrollit për kabinën e 

pilotimit te avionit; aparate për rregullimin e fenerëve; kabllo elektrik hibrid; rregullatorë të 

tensionit/voltazhit për automjete; module diellore; bateri për automjete; aparate dhe 

instrumente matëse të energjisë elektrike; kabllo starteri për motorë; zilet e dyerve 

elektrike; kuti të zeza(blackbox) [regjistrues të dhënash]; aparate për regjistrim video për 

automjete; kasetofon makinash; radiomarrës; orë inteligjente; kufje/ndegjuese për veshë; 

aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit, imazheve dhe të dhënave; 

aparate navigimi për automjete [kompjutera në bord]; Pajisjet e navigimit GPS për makina; 

detektorë radar të objekteve për automjete; aparate elektrike ndezëse për ndezje në distancë 

për automjetet; system kufje koke; robotë laboratorikë; platformat e programeve 

kompjuterikë; program kompjuterik i regjistruar për ngarje/drejtim të sigurt të makinës; 

komponentët dhe pjesët e kompjuterit; aparate timoni, automatike, për automjete; qark i 

kontrollit të motorit të automobilave; magnete; kartrixhe dhe kaseta të lojërave video; 

bilbila sinjalizues; doreza për mbrojtje nga aksidentet; helmeta mbrojtëse; syze sigurie; 

veshje mbrojtëse për parandalimin e lëndimit; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; harta 

dixhitale kompjuterike; kupon i shkarkueshëm; biletë e shkarkueshme; harta elektronike të 

shkarkueshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2066 

(220) 21/12/2020 

(731) Kia Motors Corporation  

Kia Motors Corporation (A corporation 

organized and existing under the laws of the 

Republic of Korea) 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 39  Shërbime të qirasë së automjeteve; marrja me qira e automjeteve të pajisura me 

GPS; rezervimi i makinave me qira; transporti e makinave dhe dhenie e informacionit në 

lidhje me to; sigurimi i informacionit përmes internetit në lidhje me dhënien me qira/lizing 

të automobilave; makina me qira, garazh dhe hapësirë për parkim; marrja me qira e mjeteve 

levizese; shërbime për perdorim e makinave nga disa persona vecas; shërbime për transport 

te perbashket me automjete; sigurimi i informacionit për trafikun përmes rrjeteve 

kompjuterike të komunikimit; përcjellja/ndjekja e automjeteve të transportit me kompjuter 

(informacion transporti); shërbime tërheqëse/transportuese për automjetet e prishura; 

shërbime të navigimit GPS; transporti; marrja me qira e automjeteve dhe aparateve për 

lëvizje nga ajri; marrja me qira e automjetit; transport automjetesh; sigurimin e 

informacionit në lidhje me shërbimet e drejtimit të automjeteve; shërbime rezervimi për 

marrjen me qira të automjeteve; shërbime të qirasë së automjeteve; shërbime 

tërheqëse/transportuese për automjetet; marrja me qira e vendeve të parkimit dhe garazheve 

për automjete; marrja/dhenia me qira e pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; marrja me 

qira e avionëve dhe automjeteve; sigurimi i informacionit për transportin e mallrave; 

marrja/dhenia me qira e automjeteve të pajisura me GPS; dorëzimi i mallrave; transporti i 

mallrave; shërbime ndërlidhëse/derguese korrieri (mesazhe ose mallra); këshilla teknike në 

lidhje me logjistikën e transportit; transportin ajror dhe magazinimin e mallrave; shërbime 

logjistike të zinxhirit të furnizimit dhe logjistikë ne dy drejtime vajtje-ardhje që konsistojnë 

në ruajtjen, transportimin dhe shpërndarjen e mallrave për të tjerët me ajër, hekurudhë, 

anije ose kamion; shërbimet e transportit dhe magazinimit te lidhura me logjistikë te 

magazinimit, logjistikë te shpërndarjes dhe logjistikë te kthimit mbrapsht; shërbime 

logjistike që përbëhen nga transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; transportin dhe 

paketimin e mallrave; sigurimi i informacionit për trafikun; inspektimi i automjeteve para 

transportit; paketimin dhe magazinimin e mallrave; depozitimi i energjisë dhe lëndëve 

djegëse; ruajtja ne deponi e avionëve; magazinimi i mjeteve ujore, jahteve, varkave dhe 

automjete uji; sigurimi i informacionit për udhëtimet turistike; ruajtja fizike e të dhënave të 

ruajtura elektronikisht; marrja me qira e këmbanave të zhytjes dhe kostumeve të zhytjes; 

transmetimi i naftës ose gazit përmes tubacioneve;  sherbime emergjente te tërheqjes se  

automobilave; sigurimi i informacionit për rrugët dhe trafikun; dhënia me lizing e makinës 

me qira; transportin, dorëzimin, paketimin dhe magazinimin e mallrave; shërbime logjistike 

që konsistojnë në ruajtjen, transportimin dhe shpërndarjen e mallrave; ruajtja, shpërndarja 

dhe furnizimi i energjisë dhe karburantit; shërbimet që lidhen me udhëtimet e përfshira në 

kete klasë; sigurimi i informacionit për transportin; sigurimin e informacionit në lidhje me 

transportin e automjeteve; kryerja e tureve panoramike të udhëtimit me automjete; makina 
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me qira; marrja me qira e kostumeve të zhytjes; gjurmimi i flotave të automobilave duke 

përdorur pajisje elektronike të navigimit dhe vendndodhjes (informacione transporti); 

ruajtja fizike e të dhënave të ruajtura elektronikisht, dokumenteve, fotografive dixhitale, 

muzikës, imazheve, videove dhe lojërave kompjuterike; tërheqja dhe transportimi i 

makinave si pjesë e shërbimeve të prishjes së automjeteve; shërbime për cmontimin dhe 

transportin e automjeteve te prishura; shërbime depo për magazinimin e automjeteve; 

shërbime ambalazhi, arka dhe magazinimi; paketimi i mallrave per transport; marrja me 

qira e karrocave me rrota.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2067 

(220) 21/12/2020 

(731) Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. 

Rruga Lalëzit, Komuna Maminas 1001, 

Durrës, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku,  përpunimet e mishit dhe peshkut, frutat dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera; pelte, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe 

produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrnat; të gjitha të përmendurat edhe në 

formë kremi, shllaku dhe paté (lyerje buke).  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithërat; bukë dhe zëvendësuesit e bukës; bukë kërcitëse (tip krekër); kulaçë buke; 

simite; bukë xhenxhefili; bukë pa maja; bukë frutash; bukë e pjekur ne avull; bukë thekre; 

bukë e thekur tip tost; bukë pa gluten; bukë e bërë me fara soje; bukë në formë shkopi; bukë 

e biskotuar (feta buke thekur nga dy anët); krekëra (biskota buke kërcitëse); snek (copëza si 

meze të lehta) te bëra nga drithërat; biskota; pasta dhe ëmbëlsira; produkte me bazë 

çokollate ose produkte që përmbajnë çokollatë; produkte brumi te pjekura; krem çokollate; 

kremra me bazë kakao në formën per t'u përhapur(lyer) mbi bukë; snek (kokoshka) orizi; 

snek në formë keku orizi; snek në formë keku frutash; shufra sneki që përmbajnë një 

përzierje të drithërave, arrorëve dhe fruta të thata; përgatitje për të bërë ëmbëlsira; pica dhe 

përgatitjet për pica; akullore; mjalti, melasë; maja (tharm); pluhur pjekës; kripë, mustardë; 

uthull; salca (kondimente); erëza; akull (i ngrënshëm)  
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(210) KS/M/ 2020/2068 

(220) 21/12/2020 

(731) N.P.T. "EDONA" Rr. Isa Boletini p.n. 

Vushtrri, Republika e Kosovës, KS 

(591) Vjollcë, e bardhë, e kaltër   

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; produkte për higjienë personale, peceta higjienike për femra; substancat 

dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnjet; allçitë, materialet për 

lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet; ushqimet dhe pijet të cilat janë të 

përshtatura për qëllime mjekësore; preparatet për aromatizimin e ambientit; kutia e ndihmës 

së shpejtë; pelenat për foshnje.   

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili: mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave;velenxat e 

udhëtarëve, tekstilet për artikujt e veshjeve;jorganë;këllëfë për jastëkët, jastëkët mbështetës 

ose për jorganët.  

25  Rrobat, këpucët, kapelat.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2069 

(220) 21/12/2020 

(731) N.P.T. "EDONA" Rr. Isa Boletini p.n. 

Vushtrri, Republika e Kosovës, KS 

(591) Gjelbër, bardhë, kaltër, vjollcë 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnjet; 

allçitë, materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet; ushqimet 

dhe pijet të cilat janë të përshtatura për qëllime mjekësore; preparatet për aromatizimin e 

ambientit; kutia e ndihmës së shpejtë; pelenat për foshnje.   

16  Letrat, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve; materiali i shtypur; materiali për 

libërlidhje; fotografi; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; 

materialet e artistëve; furçat e bojës; materialet për paketimin e makinave të shkrimit; 
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shkronjat tipografike; blloqet tipografike; pelenat për foshnjet; botimet e printuara; kutitë e 

bojrave për fëmijët; mbajtëset e librit të çeqeve; instrumenta për të shkruar, si lapsa dhe 

stilolapsa.  

25  Rrobat, këpucët, kapelat.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2070 

(220) 21/12/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër dhe e bardhë.  

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota integrale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2071 

(220) 21/12/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(591) Ngjyrë e kaltër dhe e bardhë.  

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Biskota integrale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2072 

(220) 21/12/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

(540)  PlazMix 
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CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(511) 30  Biskota dhe fruta të thata-bazuar në përzierje çasti (instant); biskota dhe arra-

bazuar në përzierje çasti (instant); biskota dhe çokollatë-bazuar në përzierje çasti (instant); 

biskota, fruta të thata dhe çokollatë - bazuar në përzierje çasti (instant); biskota, arra dhe 

çokollatë, - bazuar në përzierje çasti (instant); biskota, fruta të thata, arra dhe çokollatë, - 

bazuar në përzierje çasti (instant).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2076 

(220) 22/12/2020 

(731) Gjiko agj Andi Gjikolli B.I.  

Rruga Mbretëresha Teutë, pn 30000 Pejë, 

KS 

(526)  

(591) E zezë, e verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; 

mbulesa mobilie prej lëkurës; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për 

blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; 

çanta beli; çanta plazhi; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine 

për nxënës; çanta për sport; çanta për blerje; çanta pazari; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për 

mbajtjen e dokumenteve; valixhe; qese për mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera 

personale; çantë shpine; valixhe me rrota; çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; 

çanta për alpinistë.  

25  Veshje, mbathje, kapela; rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse 

për meshkuj, xhinse për femra; jakne, tuta (trenerka), bluza, bluza për meshkuj, bluza për 

femra, bluza me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa me 

mëngë ose pa mëngë; xhaketa sportive; xhup me kapuç [gëzof me kapuç]; xhup i poshtëm; 

gëzof me kapuç; xhemper, maica, maica të brendshme, gëzof i poshtëm me kapuç; xhaketë 

me lesh; jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; pulovër; këmisha; 

bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; fanella sportive; pantallona; veshje zyrtare;  

veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma;  rroba banjo; brekë të 

banjës; mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; 

kapelë për fëmijë; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; çorapë (triko); çorape sportive; 

këpucë; këpucë lëkure; këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë për dëborë; këpucë 

për shi; atlete; pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; 

take; shputa për këpucë; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për 

skijim; doreza; doreza për ski; doreza dëbore; rripa [veshje]; breza të belit [pjesë të 

veshjeve]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e brendshme; këmishë e 
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brendshme për sport; brekë; pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba të 

mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

korse; pelena [mbathje]; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; bereta; kapuça [veshje].  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, bagazheve , valixheve , çantave, veshjeve, 

mbathjeve, xhinëseve, xhaketave, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; shërbimet 

online( në internet) të shitjeve me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, bagazheve , valixheve 

, çantave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2077 

(220) 22/12/2020 

(731) Gjiko agj Andi Gjikolli B.I. 

Rruga Mbretëresha Teutë, pn 30000 Pejë,  

KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   gjiko 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; 

mbulesa mobilie prej lëkurës; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për 

blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; 

çanta beli; çanta plazhi; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine 

për nxënës; çanta për sport; çanta për blerje; çanta pazari; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për 

mbajtjen e dokumenteve; valixhe; qese për mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera 

personale; çantë shpine; valixhe me rrota; çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; 

çanta për alpinistë.  

25  Veshje, mbathje, kapela; rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse 

për meshkuj, xhinse për femra; jakne, tuta (trenerka), bluza, bluza për meshkuj, bluza për 

femra, bluza me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa me 

mëngë ose pa mëngë; xhaketa sportive; xhup me kapuç [gëzof me kapuç]; xhup i poshtëm; 

gëzof me kapuç; xhemper, maica, maica të brendshme, gëzof i poshtëm me kapuç; xhaketë 

me lesh; jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; pulovër; këmisha; 

bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; fanella sportive; pantallona; veshje zyrtare;  

veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma;  rroba banjo; brekë të 

banjës; mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; 

kapelë për fëmijë; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; çorapë (triko); çorape sportive; 

këpucë; këpucë lëkure; këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë për dëborë; këpucë 

për shi; atlete; pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; 

take; shputa për këpucë; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për 

skijim; doreza; doreza për ski; doreza dëbore; rripa [veshje]; breza të belit [pjesë të 

veshjeve]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e brendshme; këmishë e 

brendshme për sport; brekë; pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba të 

mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

korse; pelena [mbathje]; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; bereta; kapuça [veshje].  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

214 

 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, bagazheve , valixheve , çantave, veshjeve, 

mbathjeve, xhinëseve, xhaketave, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; shërbimet 

online( në internet) të shitjeve me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, bagazheve , valixheve 

, çantave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2078 

(220) 22/12/2020 

(731) Exeltis Ilaç Sanayii ve Ticaret A.S. 

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. No:56  

Akmerkez B  Blok  K:6   

D:574 Etiler, Besiktas/Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GYNOMAX 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë për trajtime gjinekologjike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2079 

(220) 23/12/2020 

(300) 018271025  09/07/2020  EU 

(731) PLATINUM GmbH & Co. KG 

Am Ockenheimer Graben 23 

55411 B ingen am Rhein, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  Fleischsaftgarung 

 

 
     

 

(511) 31  “Artikuj ushqimorë për kafshë; Produkte ushqimore për kafshë, kryesisht për qen 

dhe mace.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2080 

(220) 23/12/2020 

(731) Roja Parfums Holdings Limited 

41 New England Street New England 

Quarter, BN1 4GQ Brighton, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ROJA PARFUMS 

 

 
     

 

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

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike; vajra esenciale; 
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produkte kozmetike; losione për flokë; pastë dhëmbësh; parfume dhe produkte 

parfumerike; substanca aromatike për përdorim në prodhimin e parfumeve; fragranca 

delikate; prerate për shkuma të parfumosura të banjos; kripa të parfumosura të banjos; 

qumësht i parfumosur; losione të parfumosura; spërkatëse të parfumosura; krema të 

parfumosura; sapune të parfumosura.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2081 

(220) 23/12/2020 

(300) 2020473  29/06/2020  LI 

(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 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  AIRPODS MAX 

 

 
     

 

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

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

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur (smartfona); 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 mençura (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 dhe kontrollimin e 

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

periferike për kompjuterë, 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 multimediale; pajisje 

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

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

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi dhe 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 mençura, syze 

të mençura, televizione, 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 mençura, syze të mençura, televizione, audio dhe video pllejerë dhe incizues;  

syze të mençura; syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optik; mallra 

optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për kamera; ekrane për kompjuterë, 
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telefona mobil, pajisje eletkronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mençura, syze të mençura, televizione, dhe 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 konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme 

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

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mençura, syzeve të mençura, audio dhe 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 mençura, syzeve të mençura, 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; kartela të koduara të kreditit 

dhe lexues të kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe pikave të transaksioneve; 

kartela të koduara të kreditit dhe lexues të kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe 

pikave të transaksioneve; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me të 

gjitha mallrat e lartpërmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, 

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

ora të mençura, syza të mençura, televizione, kuti instalimi, dhe 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 mençura, syze të 

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

vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e 

kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; arka; aparate 

mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënjues i 

qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për selektimin e 

shpërblimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi 

elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; përforcues; ekrane 

fluoreshente; telekomanda; fije që lidhen me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; ndalues të dritave; elektrolizator; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe 

pajisje jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; 

fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; frenues portativ që kontrollohet 

nga distanca për automjete; qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  dhe 

dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të 

konsumatorëve dhe sistemet e banorëve; asistent personal dixhital; aparate për rregullimin e 

nxehtësisë; termostate; ekrane, senzorë dhe kontrollerë për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë 

dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave 

elektrike (me errësues); aparate për kontrollimin e ndriçimit; priza elektrike; ndërprerës 

elektrikë dhe elektronik; alarme, senzorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; 
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detektorë për tym dhe monoksid karboni; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për 

dyer dhe dritare; kontrolle elektrike dhe elektronike për dyert e garazhave; sistemet e 

sigurisë dhe survejimit të vendbanimeve.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2082 

(220) 23/12/2020 

(731) D & M Accessories SH.P.K. 

Veternik Zona Industriale, Prishtinë 10.000, 

KS 

(591) E Bardhë dhe e Zezë  

(740)  Delvina Sahiti,  

D & M Accessories SH.P.K. Veternik Zona 

Industriale, Prishtinë 10.000 Republika e 

Kosovës. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale të çmueshme dhe aliazhet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar, 

instrumente horologjike dhe kronometrike.  

18  Lëkurë dhe imitim i lëkurës; lëkurë dhe gëzof kafshësh; bagazhet dhe çantat për bartje; 

ombrella dhe çadra; shkopinj për ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë, zinxhirë dhe 

veshje për kafshët.  

25  Veshje, këpucë, veshje koke.  

26  Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe flokësh; butona, grepa dhe sy, 

kunja dhe gjilpëra; lule artificiale; zbukurime flokësh; flokë të artificial.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2083 

(220) 23/12/2020 

(731) BEIGENE (BEIJING) CO., LTD 

NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONG-

GUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK, 

CHANGPING DISTRICT, BEIJING, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BEIGENE 

 

 
     

 

(511) 5  Barëra për përdorim njerëzorë, kapsula për përdorim farmaceutik, kapsula për 

barëra, preparate farmaceutike, preparate kimike-farmaceutike, barëra për përdorim 

mjekësor, preparate kimike për përdorim farmaceutik, preparate biolgjike për përdorim në 

mjekësi, preparate kimike për përdorim mjekësor,  Biomarkera të reagenësve diagnostikues 

për përdorim mjekësor  

44  Shërbimet e telemjekësisë, kujdesit shëndetësor, shërbimet e rikuperimit në shtëpi, 

shërbimet e sallonit të bukurisë, shërbime terapie, kopshtari, asistencë veterinare, këshilla 

shëndetësore, këshilla farmaceutike, marrja me qera e instalimeve sanitare  
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(210) KS/M/ 2020/2084 

(220) 23/12/2020 

(731) MAST GROUP LIMITED 

Mast House, Derby Road, Bootle, 

Merseyside, L20 1EA, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  MASTAZYME 

 

 
     

 

(511) 1  Reagens dhe substanca diagnostifikuese për përdorim in vitro; të gjitha të përfshira 

në klasën 1 dhe të gjitha që ppërbëhen ose përmbajnë enzimë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2085 

(220) 23/12/2020 

(731) GÜROK TURİZM VE 

MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 

Eskişehir Yolu, 5. Km., 43001, Merkez - 

Kütahya, TR 

(591) E zezë, rose. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 21  Enë dhe kontejnerë shtëpie ose kuzhine; enë gatimi dhe veshje tavoline, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç furçave për piktorë; 

materiale për bërjen e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; qelq i papunuar ose gjysëm i 

punuar, përveç qelqit për ndërtimtari; qelqurina, porcelani dhe enë prej argjile.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2086 

(220) 23/12/2020 

(731) KTM AG Stallhofner Straße 3, 5230 

Mattighofen, AT 

(591) E kuqe, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Syze; syze dielli; veshje mbrojtëse për të parandaluar dëmtimet për motoçiklistët; 

në veçanti doreza mbrojtëse; këpucë; helmeta dhe mbrojtëse për (mbrojtje për gjurin dhe 

bërrylin); takometra.  

12  Automjetet dhe pjesët e tyre; biçikleta; motoçikleta; skuterë; mopedë; motoçikleta të 

vogla; biçikleta me forcë elektrike (ndezje); biçikleta për trajnim dhe arsimim dhe pjesë dhe 

aksesorët e tyre; motorë për automjete tokësore; goma; rrota; veshje frenash; mbulesa të 

adaptuara për ulese të automjeteve motorike; shalë për biçikleta; shalë për motoçileta; 

pasqyra anësore për automjete; e-biçikleta; bartës të bagazhit për automjete; frena 

biçikletash; drejtues (timon); mbulesë për trupat e automjeteve; shporta (takëm bartës) për 

motoçikleta; kapakë rezervuaresh për automjete; çanta shallash dhe shporta (takëm bartës) 

për biçikleta; stendë (mbështetëse) për motoçikleta, stenda (mbështetëse) si pjesë e 

biçikletave; stenda (mbështetëse) si pjesë e dy rrotave; stola për motoçikleta; rezervuaret si 

pjesë e motoçikletave; bartës të targave për dy rrotëshit; baltë përpirëse për automjete, 

bartës të targave për dy rrotëshit; pedale për dy rrotësh; disqe (skelete) rrotash; korniza 

biçikletash; amortizues për automjete; amortizues për biçikleta; mbulesa për shalë 

biçikletash; mbulesa për shalë motoçikletash; zile biçikletash; motorë biçikletash; pompa 

biçikletash; korniza motorësh; pedalje (pedalistë); spoler për automjete; mbajtëse të dritave 

(pjesët e motorit); leva kumpllugu për automjete; dhëmbëzor për rrota të pasme; disqe 

frenash për motoçikleta; leva të frenave për automjete; manivelë (pjesët e automjeteve); 

doreza për drejtues (timon) biçikletash; shtylla (cilindri) e sediljeve për biçikleta; mbulesa 

të ndezjes (pjesë të automjeteve); mëngë mbrojtëse për motoçikleta; manivelë për 

motoçikleta; manivelë për biçikleta.  

25  Fanela me mëngë të shkurtëra; tuta (bluzon); bluza; pulovra; këmisha; xhupe; 

panallona; kominoshe; doreza; doreza për motoçiklistë; veshje për motoçiklistë (për aq sa 

përfshihet në Klasën 25); veshje te brendshme; çorape; mbathje; mbulesa koke; këpucë 

rasti; sandale; çizme të gomës; kapele; bandan (shall për veshje); rripa (veshje); veshje; 

xhaketa; jelekët; kapele; scarve (shall); polo këmisha; xhersej (fanellë); veshje për foshnje; 

veshje për fëmijë; grykëse për fëmijë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2087 

(220) 23/12/2020 

(731) KTM AG Stallhofner Straße 3, 5230 

Mattighofen, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  GASGAS 

 

 
     

 

(511) 9  Syze; syze dielli; veshje mbrojtëse për të parandaluar dëmtimet për motoçiklistët; 

në veçanti doreza mbrojtëse; këpucë; helmeta dhe mbrojtëse për (mbrojtje për gjurin dhe 

bërrylin); takometra  

12  Automjetet dhe pjesët e tyre; biçikleta; motoçikleta; skuterë; mopedë; motoçikleta të 

vogla; biçikleta me forcë elektrike (ndezje); biçikleta për trajnim dhe arsimim dhe pjesë dhe 

aksesorët e tyre; motorë për automjete tokësore; goma; rrota; veshje frenash; mbulesa të 

adaptuara për ulese të automjeteve motorike; shalë për biçikleta; shalë për motoçileta; 

pasqyra anësore për automjete; e-biçikleta; bartës të bagazhit për automjete; frena 
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biçikletash; drejtues (timon); mbulesë për trupat e automjeteve; shporta (takëm bartës) për 

motoçikleta; kapakë rezervuaresh për automjete; çanta shallash dhe shporta (takëm bartës) 

për biçikleta; stendë (mbështetëse) për motoçikleta, stenda (mbështetëse) si pjesë e 

biçikletave; stenda (mbështetëse) si pjesë e dy rrotave; stola për motoçikleta; rezervuaret si 

pjesë e motoçikletave; bartës të targave për dy rrotëshit; baltë përpirëse për automjete, 

bartës të targave për dy rrotëshit; pedale për dy rrotësh; disqe (skelete) rrotash; korniza 

biçikletash; amortizues për automjete; amortizues për biçikleta; mbulesa për shalë 

biçikletash; mbulesa për shalë motoçikletash; zile biçikletash; motorë biçikletash; pompa 

biçikletash; korniza motorësh; pedalje (pedalistë); spoler për automjete; mbajtëse të dritave 

(pjesët e motorit); leva kumpllugu për automjete; dhëmbëzor për rrota të pasme; disqe 

frenash për motoçikleta; leva të frenave për automjete; manivelë (pjesët e automjeteve); 

doreza për drejtues (timon) biçikletash; shtylla (cilindri) e sediljeve për biçikleta; mbulesa 

të ndezjes (pjesë të automjeteve); mëngë mbrojtëse për motoçikleta; manivelë për 

motoçikleta; manivelë për biçikleta.  

25  Fanela me mëngë të shkurtëra; tuta (bluzon); bluza; pulovra; këmisha; xhupe; 

panallona; kominoshe; doreza; doreza për motoçiklistë; veshje për motoçiklistë (për aq sa 

përfshihet në Klasën 25); veshje te brendshme; çorape; mbathje; mbulesa koke; këpucë 

rasti; sandale; çizme të gomës; kapele; bandan (shall për veshje); rripa (veshje); veshje; 

xhaketa; jelekët; kapele; scarve (shall); polo këmisha; xhersej (fanellë); veshje për foshnje; 

veshje për fëmijë; grykëse për fëmijë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2088 

(220) 23/12/2020 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

errët, e gjelbër e ndritshme, ari, hiri, hiri e 

errët, e verdhë, e kaltër e ndritshme, e kaltër 

e errët, rozë e errët, rozë, kafe, burgun 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çokollatë qumështi   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2089 

(220) 23/12/2020 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

(591) E kuqe, e bardhë, kafe 

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

R" 

(540)   
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 30  Çokollatë qumështi dhe desert çokollate  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2090 

(220) 23/12/2020 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BILO KUDA KIKI SVUDA 

 

 
     

 

(511) 16  Letër, karton dhe produkte nga këto materiale që nuk janë të përfshira në klasa të 

tjera, albume, libra për t'u ngjyrosur, fotografi, vizatime (grafikë), shfaqjet grafike, 

kalendarë, etiketa / jo prej pëlhure /, zarfe, çanta, afishe (postera).  

30  Kakao, çokollatë, çokollatë me shtesa, çokollatë e mbushur, çokollatë pa sheqer, desert 

çokollate, çokollatë të mbuluar me agronume, sheqerka të mbuluar me agronume, pllaka 

sheqeri, produkte kremi, bonbone, bonbone pa sheqer, çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, 

produkte drithërash, bukë, torte, ëmbëlsira, biskota, kek çaji, ëmbëlsira (biskota te vogla në 

forma të figurave), vafer, kreker, kek me krip me afat të gjatë, shkopinj të kripur, 

makarona, flipsa, torte.    

35  Reklamime dhe publicitet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2091 

(220) 23/12/2020 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BANANKO 

 

 
     

 

(511) 29  Pelte (zhele).  

30  kakao, çokollatë, çokollatë pa sheqer, desert çokollate, çokollatë të mbuluar me 

agronume, bajame të pjekura, desert sheqeri, sheqerka të mbuluar me agronume, pllaka 

sheqeri, produkte kremi, bonbone, çamçakëz, biskota, kek çaji, ëmbëlsira (biskota te vogla 
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në forma të figurave), vafer, kreker, kek me krip me afat të gjatë, makarona, flipsa, torte.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2092 

(220) 23/12/2020 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BAJADERA. SATKANA 

UŽITKOM 

 

 
     

 

(511) 16  Letër, karton dhe produkte nga këto materiale që nuk janë të përfshira në klasa të 

tjera, albume, libra për t'u ngjyrosur, fotografi, vizatime (grafikë), shfaqjet grafike, 

kalendarë, etiketa / jo prej pëlhure /, zarfe, çanta, afishe (postera).  

30  Kakao, çokollatë, çokollatë me shtesa, çokollatë e mbushur, çokollatë pa sheqer, desert 

çokollate, çokollatë të mbuluar me agronume, bajame të pjekura, desert sheqeri, sheqerka të 

mbuluar me agronume, pllaka sheqeri, produkte kremi, bonbone, bonbone pa sheqer, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, produkte drithërash, bukë, torte, ëmbëlsira, biskota, kek 

çaji, ëmbëlsira (biskota te vogla në forma të figurave), vafer, kreker, kek me krip me afat të 

gjatë, shkopinj të kripur, makarona, flipsa.  

 

  

35  Reklamime dhe publicitet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2093 

(220) 24/12/2020 

(731) Corina Maleca via Valle 100 B  

36033 Isola Vicentina (VI), IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Ngjitës për ngjitjen e Qerpikëve të rremë; Ngjitës për qëllime kozmetike; Ngjitës 

dhe zam (lepak) për qerpikët; Astringentë për qëllime kozmetike; Balsam flokësh; Qerpikë 

të rremë; Ngjyrë flokësh; Kozmetikë; Kozmetikë për qerpikët e syve; Qerpikët; Preparate 

kozmetike për qerpikët; Kozmetikë për vetullat; Kanë (ngjyrë kozmetike); Losion për 

flokë; Losione për qëllime kozmetike; Preparate për makijazh (make-up); Shkelqim buzësh; 

Ngjyrë për vetulla; Maska kozmetike; Lapsa për vetulla; Lapsa kozmetikë; Lapsa 

kozmetikë të syve; Lapsa për makijazh; Xhel kozmetik për sytë; Transferta dekorative për 
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qëllime kozmetike; Neutralizues për dredha flokësh të përhershme; Vajra esenciale; 

Pomada për qëllime kozmetike; Preparate për rrezitje dielli (kozmetikë); Preparate 

kozmetike për dush; Pastrim i syve, jo për qëllime mjekësore; Preparate për drejtimin e 

flokëve; Kozmetikë për kujdesin e lëkurës; Makijazh (make-up); Preparate për kujdesin e 

thonjve; Preparate për heqjen e makijazhit; Preparate për heqjen e ngjyrave; Parfum; 

Buzëkuq; Sapunët; Shampo; Destainer (largues i njollave); Pastrues thonjsh; Ngjyra 

kozmetike; Facoleta të impregnuara me losione kozmetike; Kompresa të syve për qëllime 

kozmetike; Pastrues i makijazhit të syve; Makijazh; Thonjë të rremë; Losione për sy; 

Ngjyra të vetullave në formën e lapsave ose pluhurave; Ngjyrë (maskarë) për vetulla; 

Pluhur për vetullat; Ngjyrat e vetullave; Ngjitës për vendosjen e vetullave të rreme; Vetullat 

[false]; Vetulla false të vetë ngjitshme; Xhel për vetulla; dyll për vetulla; Kozmetikë që 

shoqërohet me aplikimin dhe mirëmbajtjen e zgjatimeve individuale të vetullave; ngjitës 

për vendosjen e zgjatimeve individuale të vetullave; Produkte pastruese për vetulla; 

Preparate kozmetike për përdorim në vetulla.  

35  Shërbime me pakicë ose shumicë për kozmetikë, produkte bukurie dhe mjete 

kozmetike; shitje me pakicë nëpërmjet postës për kozmetikë, produkte bukurie dhe mjete 

kozmetike; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që përmbajnë produkte kozmetike, 

produkte bukurie dhe mjete kozmetike; shërbime të shpërndarjes me shumicë për 

kozmetikë, produkte bukurie dhe mjete kozmetike; shërbime reklamuese në lidhje me 

kozmetikën, produktet e bukurisë dhe mjetet kozmetike; sigurimi i këshillave për produktet 

e konsumatorit në lidhje me kozmetikën, produktet e bukurisë dhe mjetet kozmetike; 

sigurimi i informacionit mbi produktin e konsumatorit në lidhje me produktet kozmetike, 

produktet e bukurisë dhe mjetet kozmetike  

41  Organizimi dhe kryerja e trajnimit në lidhje me trajtimet e bukurisë; Organizimi dhe 

kryerja e kurseve dhe sesioneve të trajnimit në lidhje me trajtimet e bukurisë; Trajnime dhe 

punëtori në lidhje me trajtimet e qerpikëve dhe vetullave, duke përfshirë trajtimet e 

petëzimit për qerpikët dhe vetullat; Organizimi dhe drejtimi i punëtorive, kollokiumeve, 

konferencave, kongreseve, seminareve, panaireve dhe simpoziumeve në lidhje me trajtimet 

e bukurisë; Publikimi i materialeve arsimore dhe trajnuese në lidhje me trajtimet e 

bukurisë; Kryerja e kurseve edukative në lidhje me trajtimet e bukurisë. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2094 

(220) 24/12/2020 

(731) Medical Group SH.P.K. 

Prishtinë, 10, Fehmi Agani 69 /B, KS 

(591) Bardhe, kalter dhe portokalli 

(740)  Visar Ramaj, Ramaj Palushi Hajdaraj 

Salihu Rruga Major Mehmet Bushi, H.6, 

Nr.5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi 

dhe ambiente të tjera. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: përgatitjet sanitare 

për toalet; pëlhurat e mbushura me locione kozmetike; deodorantë për qenie njerëzore ose 
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për kafshët; aromatizues të dhomave; ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë; ngjitës për 

ngjitjen e flokëve të rremë; ngjitës për qëllime kozmetike; locione pas rruajtjes; qumësht 

bajame për qëllime kozmetike; vaj bajame; sapun bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime 

kozmetike; lëng parfumi; sapun antiperspirant; antiperspirantë; aromatizues (vajra 

esencialë); balsame, përveçse për qëllime mjekësore; bazat për parfumet nga lulet; 

përgatitjet e banjës, jo për qëllime mjekësore; maska bukurie; përgatitje zbardhuese 

(dekolorantë) për qëllime kozmetike; kripëra zbardhuese; sodë zbardhuese; bojë trupi për 

qëllime kozmetike; përgatitje për freskimin e frymëmarrjes për higjienë personale; sprej 

freskues të frymëmarrjes; shirita për freskimin e frymëmarrjes; kremra kozmetikë; ngjyra 

kozmetike; komplete (sete) kozmetike; lapsa kozmetikë; përgatitjet kozmetike për banjo; 

përgatitjet kozmetike për qerpikët; përgatitjet kozmetike për kujdesin e lëkurës; kozmetikë; 

lesh pambuku për qëllime kozmetike; lesh pambuku i mbushur me preparate për heqjen e 

make-upit; sapun deodoranti; përgatitjet për depilim; dyll depilues; përgatitjet për pastrim 

kimik; vajra esencialë; preparate për larje të syve, jo për qëllime mjekësore; kozmetikë për 

vetullat; lapsa vetullash; qerpikë të rremë; thonj të rremë; kondicionerët e flokëve; 

ngjyrosje flokësh / ngjyrues flokësh; locione për flokët;llak flokësh; përgatitjet për 

rregullimin e flokëve; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; peroksidi i hidrogjenit për 

qëllime kozmetike; buzëkuqet; locione për qëllime kozmetike; make-up; pluhur për make-

up; përgatitjet për make-up; preparate për larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; heqës të 

llakut / heqës të thonjve; parfume; shamponë; preparate të rruajtjes; sapun rroje; kremrat 

për zbardhjen e lëkurës; sapunët; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; pastë dhëmbësh.  

5  Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare. Në veçanti kjo 

klasë përfshin produktet në vijim: acetate për qëllime farmaceutike; acide për qëllime 

farmaceutike; përgatitjet për trajtimin e akneve; shirita ngjitës për qëllime mjekësore; 

përgatitjet për deodorizimin e ajrit; përgatitjet për pastrimin e ajrit; shtesa dietike të 

albumines; alkool për qëllime farmaceutike; aldehide për qëllime farmaceutike; alkaloide 

për qëllime mjekësore; qumësht bajame për qëllime farmaceutike; preparate aloe vera për 

qëllime farmaceutike; anastetikë; analgjetikë; preparate për larje të duarve antibakteriale; 

sapun antibacterial; antibiotikët; pilula antioksiduese; përgatitjet antiparasitike; pambuku 

antiseptik; pilula shtypëse të oreksit; çaj astmatik;  pelena për fëmijë / pelena për bebe; 

bikarbonate e soda për qëllime farmaceutike; biocidet; përbërje kockore për qëllime 

kirurgjike dhe ortopedike; kapsula për ilaçe; kapsula të bëra nga polimere me bazë 

dendrimeri, për farmaceutikë karbolineume (parasiticide); elektrokardiografike; 

kontraceptivë kimikë; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime farmaceutike; preparate kimike për diagnostikimin e shtatzanisë; reagentë kimikë 

për qëllime mjekësore; preparatet kimiko-farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjekësore; 

kolagjen për qëllime mjekësore; fasha; preparate të pastrimit të lenteve të kontaktit; 

sfungjerët kontraceptivë; pambuku për qëllime mjekësore; deodorantë për veshje dhe 

tekstile; deodorantë; pastrues për qëllime mjekësore; bukë diabetike e përshtatur për 

përdorim mjekësor; reagentët diagnostikues biomarker për qëllime mjekësore; preparate 

diagnostike për qëllime mjekësore;  fibra dietike / fibra dietike; shtesa dietike me efekt 

kozmetik; pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; ushqime dietike të përshtatura 

për qëllime mjekësore; substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; tretës për 

qëllime farmaceutike; sapun dezinfektues; dezinfektantë; ilaçe për qëllime mjekësore; 

enzimat për qëllime mjekësore; ergot për qëllime farmaceutike; estere për qëllime 

farmaceutike; eterët për qëllime farmaceutike; eukalipt për qëllime farmaceutike; eukalipt 
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për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime farmaceutike; kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; ushqim peshku për qëllime farmaceutike; ushqim për bebet; acidi galik për 

qëllime farmaceutike; xhelatinë për qëllime mjekësore; shtesa dietike të glukozës; glukozë 

për qëllime mjekësore; glicerinë për qëllime mjekësore; yndyrna për qëllime mjekësore; 

yndyrat për qëllime veterinare; çamçakëz për qëllime mjekësore; hematogjen; 

hemoglobinë; preparate për hemorroide; ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; çajra 

bimorë për qëllime medicinale; ushqim i homogjenizuar i përshtatur për qëllime mjekësore; 

hormonet për qëllime mjekësore; hydrastinë;hydrastininë; klor i hidratuar për qëllime 

farmaceutike; peroksidi i hidrogjenit për qëllime mjekësore; jodide për qëllime 

farmaceutike; jod për qëllime farmaceutike; miell laktik për bebe; preparate farmaceutike 

me bazë gëlqereje; pije alkoolike për qëllime farmaceutike; locione për qëllime 

farmaceutike; magnezi për qëllime farmaceutike; xhel masazhesh për qëllime mjekësore; 

përgatitjet mjekësore për qëllime të hollimit; locione mjekësore pas rruajtjes; shamponët 

mjekues; sapun mjekues; pastë dhëmbësh mjekues; alkool medicinal; pije medicinale; 

preparate medicinale për rritjen e flokëve; baltë medicinale; vajra medicinal; çaj medicinal; 

ilaçe për lehtësimin e kapsllëkut; ilaçe për qëllime dentare; ilaçe për qëllime njerëzore; 

mentol; ujërat minerale për qëllime mjekësore; larës të gojës për qëllime mjekësore; 

camcakëz nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit; arna nikotine 

për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit;shtesa ushqimore; cilindra 

oksigjeni, të mbushur, për qëllime mjekësore; oksigjen për qëllime mjekësore; preparate 

farmaceutike; preparate farmaceutikle për kujdesin ndaj lëkurës; preparate farmaceutike për 

trajtimin e zbokthit; preparate farmaceutike për trajtimin e djegies nga dielli; farmaceutikë; 

ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; pomada për qëllime mjekësore; kripëra të 

kaliumit për qëllime mjekësore; qumësht pluhur për bebe; shiringa të mbushura 

paraprakisht për qëllime mjekësore; shtesa dietike proteinike; substanca radioaktive për 

qëllime mjekësore; substanca të kontrastit radiologjik për qëllime mjekësore; radium për 

qëllime mjekësore; letër reagenti për qëllime mjekësore; përgatitjet për uljen e aktivitetit 

seksual; tampona sanitare / tampona të menstruacioneve; uji i detit për larjen medicinale; 

qetësues;serume; lubrifikantë personal seksualë; xhel stimulues seksual; kripëra të natriumit 

për qëllime mjekësore; preparate sterilizuese; veshjet kirurgjikale; ngjitës kirurgjikal;pelena 

për notim për bebe; shurupe për qëllime farmaceutike; pilula për rrezitje;uji termik; cigare 

pa duhan për qëllime mjekësore; vaksinat.  

10  Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 

përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: 

aparate për trajtimin e akneve; gjilpëra akupunkture; instrumente elektrike të akupunkturës; 

shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore; shtretër ajri për qëllime mjekësore;  jastekë ajri 

për qëllime mjekësore; dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore; jastëkët e ajrit për qëllime 

mjekësore; shtrënguesit e ambulances; aparate anestetike;maska anestetike; analizues për 

identifikimin bakterial për qëllime mjekësore; rrathë anti-reumatizëm; unaza anti-

reumatizmi; aparate për testimin e ADN dhe ARN për qëllime mjekësore; aparate për 

rigjenerimin e qelizave burimore për qëllime mjekësore; karrige për qëllime mjekësore ose 

dentare; aparate për frymëmarrje artificiale; lëkura artificiale për qëllime kirurgjikale; 

dhëmbë artificialë; fashë për nyje, fashë anatomike / mbështetëse fashë, elastike; shtretër të 

bëra posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa për qëllime mjekësore; implantet e fiksimit të 

kockave të biodegradueshme; unaza biomagnetike për qëllime terapeutike ose mjekësore; 
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batanije elektrike, për qëllime mjekësore; aparate për testimin e gjakut; aparate për 

monitorimin e trupit; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; çizme për 

qëllime mjekësore; pacemaker të trurit; pompa të gjoksit; furça për pastrimin e zgavrave të 

trupit; kuti për instrumente mjekësore; kuti interumentesh për t’u përdorur nga mjekët; 

katedra; kuti për inhalatorë; dyshekët e lindjes së fëmijëve; preprës kirurgjikal; veshje e 

posacme për sallat operative; karrige komodë; kompresorë (kirurgjikal); prezervativët; 

kontejnerë të bërë posaçërisht për mbeturina mjekësore; kontraceptivë, jo kimikë; arna 

ftohjeje për qëllime mjekësore; korseta për qëllime mjekësore; paterica; llamba shëruese 

për qëllime mjekësore; jastekë për qëllime mjekësore; defibralatorë; aparate dhe 

instrumente dentare; aparate elektrike dentare; kolltuqe stomatologjike; aparate 

diagnostikuese për qëllime mjekësore; dializatorë; tuba kullimi për qëllime mjekësore; 

fletë-vizatime për shtretërit e sëmurë; shishe pikatore për qëllime mjekësore; prizat e veshit 

(pajisjet të mbrojtjes së veshit); çorape elastike për qëllime kirurgjikale; Elektrokardigraf; 

elektroda për përdorim mjekësor; kamerat endoskopike për qëllime mjekësore; aparatet e 

masazhit estetik; filtra për rrezet ultravjollcë, për qëllime mjekësore; mobilje të bëra 

posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa galvanik për qëllime mjekësore; gastroskop; 

doreza për masazh; doreza për qëllime mjekësore; glukometra (matës glukoze); 

hemocitometra; proteza flokesh; aparate dëgjimi; mbrojtës të dëgjimit; aparate për 

monitorimin e rrahjeve të zemrës; jastekë elektrik për ngrohje, për qëllime mjekësore; 

aparate terapeutike me ajër të nxehtë; vibratorët e ajrit të nxehtë për qëllime mjekësore; 

inhaluesit e hidrogjenit; qese akulli për qëllime mjekësore; inkubatorë për bebe; inkubatorë 

për qëllime mjekësore; inhalatorë; injektorë për qëllime mjekësore; kaseta kinesiologjie; 

fashë gjuri, fashë ortopedike;thika për qëllime kirurgjikale;llamba për qëllime 

mjekësore;lanceta;lazer për qëllime mjekësore; maska LED për qëllime terapeutike, lente 

(proteza intraokulare) për implantim kirurgjikal; aparatet (MRI) të rezonancës magnetike 

për qëllime mjekësore;maska për t’u përdorur nga personeli mjekësor;aparate masazhesh; 

rripat e maternitetit; aparate dhe instrumente mjeksore; tabelat e ekzaminimit mjekësor; 

udhëzuesit mjekësorë; gota menstruale; pasqyra për dentistët; pasqyra për kirurgët; 

aspiratorët e hundës; gjilpëra për qëllime mjekësore; aparate obstetrike; pajisje ortodontike; 

brez gome ortodontike; rripa ortopedike; këpucë ortopedike; thembra ortopedike; artikuj 

ortopedikë; fustanet e ekzaminimit te pacientit; aparat për ushtrime fizike për qëllime 

mjekësore; aparate fizioterapie; sondat për qëllime mjekësore; pajisje mbrojtëse kundër 

rrezeve X, për qëllime mjekësore; matës pulsi; pompa për qëllime mjekësore; 

katërkëmbësha për qëllime mjekësore; aparate radiologjike për qëllime mjekësore; ekranet 

e radiologjisë për qëllime mjekësore; aparate radioterapie; tubat e radiumit për qëllime 

mjekësore; enë për aplikimin e ilaçeve; respiratorë për frymëmarrje artificiale; maska të 

frymëmarrjes për frymëmarrje artificiale; aparate ringjalljeje; kostume robotike 

ekzoskeletore për qëllime mjekësore; maska sanitare për qëllime mjekësore; sharrat për 

qëllime kirurgjikale, skalpera; gërshërë për kirurgji; jastëkë soporifikë për pagjumësi; 

aparate për matjen e presionit të gjakut arterial; spirometra (aparate mjeksore); lugë për 

administrimin e ilaçeve; stenta; çarçafë sterilë, kirurgjikë;stetoskop; aparate kirurgjikale 

dhe instrumente; karficë kirurgjikale; takëm kirurgjikal; drapa kirurgjikale; implantet 

kirurgjikale të përbëra nga materiale artificiale; robotët kirurgjikë; sfungjerët kirurgjikë; 

materialet e qepjes; hala qepjeje; shiringa për injeksione; shiringa për qëllime mjekësore; 

mbrojtës të dhëmbëve për qëllime dentare; unaza dhëmbësh; etiketat e treguesit të 

temperaturës për qëllime mjekësore; aparate testimi për qëllime mjekësore; maska 
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terapeutike të fytyrës; pako termike për qëllime të ndihmës së pare; fasha termo-elektrike 

(operacioni); termometra për qëllime mjekësore; fije, kirurgjikale; ndarës të gishtave për 

qëllime ortopedike / ndarës të shputave për qëllime ortopedike; tomografë për qëllime 

mjekësore; aparate tërheqje për qëllime mjekësore; aparate për trajtimin e shurdhërisë; 

fashë / fashë hernie; llampa rrezesh ultraviolet për qëllime mjekësore; rripat e kërthizës; 

sondat uretrale; shiringa uretrale; aparate dhe instrumente urologjike; shiringa të mitres; 

shiringa vaginale; avulluesit për qëllime mjekësore; korniza ecjeje për personat me aftësi të 

kufizuara; shkop ecjeje për qëllime mjekësore; pajisje për larjen e zgavrave të trupit; qese 

uji për qëllime mjekësore; këmbësorë me rrota për të ndihmuar lëvizjen;Aparatet me rreze 

X për qëllime mjekësore;Fotografi me rreze X për qëllime mjekësore; Tuba me rreze X për 

qëllime mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime mjekësore.  
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(511) 3  Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi 

dhe ambiente të tjera. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: përgatitjet sanitare 

për toalet; pëlhurat e mbushura me locione kozmetike; deodorantë për qenie njerëzore ose 

për kafshët; aromatizues të dhomave; ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë; ngjitës për 

ngjitjen e flokëve të rremë; ngjitës për qëllime kozmetike; locione pas rruajtjes; qumësht 

bajame për qëllime kozmetike; vaj bajame; sapun bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime 

kozmetike; lëng parfumi; sapun antiperspirant; antiperspirantë; aromatizues (vajra 

esencialë); balsame, përveçse për qëllime mjekësore; bazat për parfumet nga lulet; 

përgatitjet e banjës, jo për qëllime mjekësore; maska bukurie; përgatitje zbardhuese 

(dekolorantë) për qëllime kozmetike; kripëra zbardhuese; sodë zbardhuese; bojë trupi për 

qëllime kozmetike; përgatitje për freskimin e frymëmarrjes për higjienë personale; sprej 

freskues të frymëmarrjes; shirita për freskimin e frymëmarrjes; kremra kozmetikë; ngjyra 

kozmetike; komplete (sete) kozmetike; lapsa kozmetikë; përgatitjet kozmetike për banjo; 

përgatitjet kozmetike për qerpikët; përgatitjet kozmetike për kujdesin e lëkurës; kozmetikë; 

lesh pambuku për qëllime kozmetike; lesh pambuku i mbushur me preparate për heqjen e 

make-upit; sapun deodoranti; përgatitjet për depilim; dyll depilues; përgatitjet për pastrim 

kimik; vajra esencialë; preparate për larje të syve, jo për qëllime mjekësore; kozmetikë për 

vetullat; lapsa vetullash; qerpikë të rremë; thonj të rremë; kondicionerët e flokëve; 

ngjyrosje flokësh / ngjyrues flokësh; locione për flokët;llak flokësh; përgatitjet për 

rregullimin e flokëve; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; peroksidi i hidrogjenit për 

qëllime kozmetike; buzëkuqet; locione për qëllime kozmetike; make-up; pluhur për make-

up; përgatitjet për make-up; preparate për larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; heqës të 

llakut / heqës të thonjve; parfume; shamponë; preparate të rruajtjes; sapun rroje; kremrat 

për zbardhjen e lëkurës; sapunët; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; pastë dhëmbësh.  

5  Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare. Në veçanti kjo 
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klasë përfshin produktet në vijim: acetate për qëllime farmaceutike; acide për qëllime 

farmaceutike; përgatitjet për trajtimin e akneve; shirita ngjitës për qëllime mjekësore; 

përgatitjet për deodorizimin e ajrit; përgatitjet për pastrimin e ajrit; shtesa dietike të 

albumines; alkool për qëllime farmaceutike; aldehide për qëllime farmaceutike; alkaloide 

për qëllime mjekësore; qumësht bajame për qëllime farmaceutike; preparate aloe vera për 

qëllime farmaceutike; anastetikë; analgjetikë; preparate për larje të duarve antibakteriale; 

sapun antibacterial; antibiotikët; pilula antioksiduese; përgatitjet antiparasitike; pambuku 

antiseptik; pilula shtypëse të oreksit; çaj astmatik;  pelena për fëmijë / pelena për bebe; 

bikarbonate e soda për qëllime farmaceutike; biocidet; përbërje kockore për qëllime 

kirurgjike dhe ortopedike; kapsula për ilaçe; kapsula të bëra nga polimere me bazë 

dendrimeri, për farmaceutikë karbolineume (parasiticide); elektrokardiografike; 

kontraceptivë kimikë; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime farmaceutike; preparate kimike për diagnostikimin e shtatzanisë; reagentë kimikë 

për qëllime mjekësore; preparatet kimiko-farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjekësore; 

kolagjen për qëllime mjekësore; fasha; preparate të pastrimit të lenteve të kontaktit; 

sfungjerët kontraceptivë; pambuku për qëllime mjekësore; deodorantë për veshje dhe 

tekstile; deodorantë; pastrues për qëllime mjekësore; bukë diabetike e përshtatur për 

përdorim mjekësor; reagentët diagnostikues biomarker për qëllime mjekësore; preparate 

diagnostike për qëllime mjekësore;  fibra dietike / fibra dietike; shtesa dietike me efekt 

kozmetik; pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; ushqime dietike të përshtatura 

për qëllime mjekësore; substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; tretës për 

qëllime farmaceutike; sapun dezinfektues; dezinfektantë; ilaçe për qëllime mjekësore; 

enzimat për qëllime mjekësore; ergot për qëllime farmaceutike; estere për qëllime 

farmaceutike; eterët për qëllime farmaceutike; eukalipt për qëllime farmaceutike; eukalipt 

për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime farmaceutike; kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; ushqim peshku për qëllime farmaceutike; ushqim për bebet; acidi galik për 

qëllime farmaceutike; xhelatinë për qëllime mjekësore; shtesa dietike të glukozës; glukozë 

për qëllime mjekësore; glicerinë për qëllime mjekësore; yndyrna për qëllime mjekësore; 

yndyrat për qëllime veterinare; çamçakëz për qëllime mjekësore; hematogjen; 

hemoglobinë; preparate për hemorroide; ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; çajra 

bimorë për qëllime medicinale; ushqim i homogjenizuar i përshtatur për qëllime mjekësore; 

hormonet për qëllime mjekësore; hydrastinë;hydrastininë; klor i hidratuar për qëllime 

farmaceutike; peroksidi i hidrogjenit për qëllime mjekësore; jodide për qëllime 

farmaceutike; jod për qëllime farmaceutike; miell laktik për bebe; preparate farmaceutike 

me bazë gëlqereje; pije alkoolike për qëllime farmaceutike; locione për qëllime 

farmaceutike; magnezi për qëllime farmaceutike; xhel masazhesh për qëllime mjekësore; 

përgatitjet mjekësore për qëllime të hollimit; locione mjekësore pas rruajtjes; shamponët 

mjekues; sapun mjekues; pastë dhëmbësh mjekues; alkool medicinal; pije medicinale; 

preparate medicinale për rritjen e flokëve; baltë medicinale; vajra medicinal; çaj medicinal; 

ilaçe për lehtësimin e kapsllëkut; ilaçe për qëllime dentare; ilaçe për qëllime njerëzore; 

mentol; ujërat minerale për qëllime mjekësore; larës të gojës për qëllime mjekësore; 

camcakëz nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit; arna nikotine 

për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit;shtesa ushqimore; cilindra 

oksigjeni, të mbushur, për qëllime mjekësore; oksigjen për qëllime mjekësore; preparate 

farmaceutike; preparate farmaceutikle për kujdesin ndaj lëkurës; preparate farmaceutike për 

trajtimin e zbokthit; preparate farmaceutike për trajtimin e djegies nga dielli; farmaceutikë; 
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ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; pomada për qëllime mjekësore; kripëra të 

kaliumit për qëllime mjekësore; qumësht pluhur për bebe; shiringa të mbushura 

paraprakisht për qëllime mjekësore; shtesa dietike proteinike; substanca radioaktive për 

qëllime mjekësore; substanca të kontrastit radiologjik për qëllime mjekësore; radium për 

qëllime mjekësore; letër reagenti për qëllime mjekësore; përgatitjet për uljen e aktivitetit 

seksual; tampona sanitare / tampona të menstruacioneve; uji i detit për larjen medicinale; 

qetësues;serume; lubrifikantë personal seksualë; xhel stimulues seksual; kripëra të natriumit 

për qëllime mjekësore; preparate sterilizuese; veshjet kirurgjikale; ngjitës kirurgjikal;pelena 

për notim për bebe; shurupe për qëllime farmaceutike; pilula për rrezitje;uji termik; cigare 

pa duhan për qëllime mjekësore; vaksinat.  

10  Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 

përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: 

aparate për trajtimin e akneve; gjilpëra akupunkture; instrumente elektrike të akupunkturës; 

shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore; shtretër ajri për qëllime mjekësore;  jastekë ajri 

për qëllime mjekësore; dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore; jastëkët e ajrit për qëllime 

mjekësore; shtrënguesit e ambulances; aparate anestetike;maska anestetike; analizues për 

identifikimin bakterial për qëllime mjekësore; rrathë anti-reumatizëm; unaza anti-

reumatizmi; aparate për testimin e ADN dhe ARN për qëllime mjekësore; aparate për 

rigjenerimin e qelizave burimore për qëllime mjekësore; karrige për qëllime mjekësore ose 

dentare; aparate për frymëmarrje artificiale; lëkura artificiale për qëllime kirurgjikale; 

dhëmbë artificialë; fashë për nyje, fashë anatomike / mbështetëse fashë, elastike; shtretër të 

bëra posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa për qëllime mjekësore; implantet e fiksimit të 

kockave të biodegradueshme; unaza biomagnetike për qëllime terapeutike ose mjekësore; 

batanije elektrike, për qëllime mjekësore; aparate për testimin e gjakut; aparate për 

monitorimin e trupit; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; çizme për 

qëllime mjekësore; pacemaker të trurit; pompa të gjoksit; furça për pastrimin e zgavrave të 

trupit; kuti për instrumente mjekësore; kuti interumentesh për t’u përdorur nga mjekët; 

katedra; kuti për inhalatorë; dyshekët e lindjes së fëmijëve; preprës kirurgjikal; veshje e 

posacme për sallat operative; karrige komodë; kompresorë (kirurgjikal); prezervativët; 

kontejnerë të bërë posaçërisht për mbeturina mjekësore; kontraceptivë, jo kimikë; arna 

ftohjeje për qëllime mjekësore; korseta për qëllime mjekësore; paterica; llamba shëruese 

për qëllime mjekësore; jastekë për qëllime mjekësore; defibralatorë; aparate dhe 

instrumente dentare; aparate elektrike dentare; kolltuqe stomatologjike; aparate 

diagnostikuese për qëllime mjekësore; dializatorë; tuba kullimi për qëllime mjekësore; 

fletë-vizatime për shtretërit e sëmurë; shishe pikatore për qëllime mjekësore; prizat e veshit 

(pajisjet të mbrojtjes së veshit); çorape elastike për qëllime kirurgjikale; Elektrokardigraf; 

elektroda për përdorim mjekësor; kamerat endoskopike për qëllime mjekësore; aparatet e 

masazhit estetik; filtra për rrezet ultravjollcë, për qëllime mjekësore; mobilje të bëra 

posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa galvanik për qëllime mjekësore; gastroskop; 

doreza për masazh; doreza për qëllime mjekësore; glukometra (matës glukoze); 

hemocitometra; proteza flokesh; aparate dëgjimi; mbrojtës të dëgjimit; aparate për 

monitorimin e rrahjeve të zemrës; jastekë elektrik për ngrohje, për qëllime mjekësore; 

aparate terapeutike me ajër të nxehtë; vibratorët e ajrit të nxehtë për qëllime mjekësore; 

inhaluesit e hidrogjenit; qese akulli për qëllime mjekësore; inkubatorë për bebe; inkubatorë 

për qëllime mjekësore; inhalatorë; injektorë për qëllime mjekësore; kaseta kinesiologjie; 
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fashë gjuri, fashë ortopedike;thika për qëllime kirurgjikale;llamba për qëllime 

mjekësore;lanceta;lazer për qëllime mjekësore; maska LED për qëllime terapeutike, lente 

(proteza intraokulare) për implantim kirurgjikal; aparatet (MRI) të rezonancës magnetike 

për qëllime mjekësore;maska për t’u përdorur nga personeli mjekësor;aparate masazhesh; 

rripat e maternitetit; aparate dhe instrumente mjeksore; tabelat e ekzaminimit mjekësor; 

udhëzuesit mjekësorë; gota menstruale; pasqyra për dentistët; pasqyra për kirurgët; 

aspiratorët e hundës; gjilpëra për qëllime mjekësore; aparate obstetrike; pajisje ortodontike; 

brez gome ortodontike; rripa ortopedike; këpucë ortopedike; thembra ortopedike; artikuj 

ortopedikë; fustanet e ekzaminimit te pacientit; aparat për ushtrime fizike për qëllime 

mjekësore; aparate fizioterapie; sondat për qëllime mjekësore; pajisje mbrojtëse kundër 

rrezeve X, për qëllime mjekësore; matës pulsi; pompa për qëllime mjekësore; 

katërkëmbësha për qëllime mjekësore; aparate radiologjike për qëllime mjekësore; ekranet 

e radiologjisë për qëllime mjekësore; aparate radioterapie; tubat e radiumit për qëllime 

mjekësore; enë për aplikimin e ilaçeve; respiratorë për frymëmarrje artificiale; maska të 

frymëmarrjes për frymëmarrje artificiale; aparate ringjalljeje; kostume robotike 

ekzoskeletore për qëllime mjekësore; maska sanitare për qëllime mjekësore; sharrat për 

qëllime kirurgjikale, skalpera; gërshërë për kirurgji; jastëkë soporifikë për pagjumësi; 

aparate për matjen e presionit të gjakut arterial; spirometra (aparate mjeksore); lugë për 

administrimin e ilaçeve; stenta; çarçafë sterilë, kirurgjikë;stetoskop; aparate kirurgjikale 

dhe instrumente; karficë kirurgjikale; takëm kirurgjikal; drapa kirurgjikale; implantet 

kirurgjikale të përbëra nga materiale artificiale; robotët kirurgjikë; sfungjerët kirurgjikë; 

materialet e qepjes; hala qepjeje; shiringa për injeksione; shiringa për qëllime mjekësore; 

mbrojtës të dhëmbëve për qëllime dentare; unaza dhëmbësh; etiketat e treguesit të 

temperaturës për qëllime mjekësore; aparate testimi për qëllime mjekësore; maska 

terapeutike të fytyrës; pako termike për qëllime të ndihmës së pare; fasha termo-elektrike 

(operacioni); termometra për qëllime mjekësore; fije, kirurgjikale; ndarës të gishtave për 

qëllime ortopedike / ndarës të shputave për qëllime ortopedike; tomografë për qëllime 

mjekësore; aparate tërheqje për qëllime mjekësore; aparate për trajtimin e shurdhërisë; 

fashë / fashë hernie; llampa rrezesh ultraviolet për qëllime mjekësore; rripat e kërthizës; 

sondat uretrale; shiringa uretrale; aparate dhe instrumente urologjike; shiringa të mitres; 

shiringa vaginale; avulluesit për qëllime mjekësore; korniza ecjeje për personat me aftësi të 

kufizuara; shkop ecjeje për qëllime mjekësore; pajisje për larjen e zgavrave të trupit; qese 

uji për qëllime mjekësore; këmbësorë me rrota për të ndihmuar lëvizjen;Aparatet me rreze 

X për qëllime mjekësore;Fotografi me rreze X për qëllime mjekësore; Tuba me rreze X për 

qëllime mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2097 

(220) 24/12/2020 

(731) ZORE AKSESUAR TICARET 

LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. 

A Blok No: 141A/1 Yenimahalle, Ankara, 

TR 

(591) E ZEZË E BARDHË 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

(540)   
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(511) 9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, 

fotografike,kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, 

kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; 

aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të 

elektricitetit; aparatet për incizimin,transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; 

bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, 

makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për 

shuarjen e zjarrit  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare  

38  Telekomunikacion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2098 

(220) 24/12/2020 

(731) ZORE AKSESUAR TICARET 

LIMITED SIRKETI 

Macun Mah. 204. Cad. A Blok No: 141A/1 

Yenimahalle, Ankara, TR 

(591) E BARDHË, E KALTERT, E 

QELUR 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, 

fotografike,kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, 

kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; 

aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të 

elektricitetit; aparatet për incizimin,transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; 

bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, 

makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për 

shuarjen e zjarrit.  
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11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare  

38  Telekomunikacion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2099 

(220) 24/12/2020 

(731) ZORE AKSESUAR TICARET 

LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. 

A Blok No: 1414A/1 Yenimahalle, Ankara, 

TR 

(591) E ZEZË, E KUQE, E BARDHË 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, 

fotografike,kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, 

kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; 

aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të 

elektricitetit; aparatet për incizimin,transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; 

bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, 

makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për 

shuarjen e zjarrit.  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare  

38  Telekomunikacion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2100 

(220) 24/12/2020 

(731) ZORE AKSESUAR TICARET 

LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. 

A Blok No:141A/1 Yenimahalle, Ankara, 

TR 

(591) E ZEZË, E KUQE, E BARDHË 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

233 

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, 

fotografike,kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, 

kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; 

aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të 

elektricitetit; aparatet për incizimin,transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; 

bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, 

makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për 

shuarjen e zjarrit  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare  

38  Telekomunikacion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2103 

(220) 24/12/2020 

(300) 4-2020-34697  26/08/2020  VM 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, KR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Arcashield 

 

 
     

 

(511) 7  Fshesa robotike; makina për larjen e enëve për qëllime shtëpiake; kondensator ajri 

të jashtëm, ne veçanti kondensator ajri të jashtëm për kondicioner ajri; lavatriçe për qëllime 

shtëpiake; fshesa elektrike; qese për fshesa elektrike.  

9  Ekrane per emitimin e diodave të dritës (LED); kufje për realitetin virtual; disqe  USB të 

zbrazëta; kartela memorie të zbrazëta; routerët e rrjetit; mbyllës dixhital të dyerve; panele 

për shfaqjen e sinjalistikës dixhitale; karikues baterish; video projektorë; set-top kuti; orë 

inteligjente; disqet në gjendje të ngurtë; mbulesa mbrojtëse për telefona të mençur; 

altoparlantë të zërit; komponentët elektronikë të zërit, përkatësisht, sistemet rrethuese të 

zërit; kompjutera që vishen në formën e orëve inteligjente dhe syzeve inteligjente; sensorë 

elektrikë; gjurmues aktivitetesh që vishen; bateri elektrike të rikarikueshme; kamera; 

kompjuterë; monitorë kompjuteri; telefona të mençur; kompjuter tablet; kumpjutor 

portabël; softuer; televizione; kufje; sythat e veshëve; çipa elektronik te enkoduar për 

sigurinë e kompjuterit; mikrokontrollues të çipit në natyrën e elementeve te sigurisë (SE); 

semikonduktorë, elementet e semikonduktorëve; pajisje e semikondiktorëve; softuer për 

ngritjen e sigurisë për pajisjet mobile, telefona të mençur, kompjutera tablet, përkatësisht, 

softuer për mbrojtjen e të dhënave personale dhe mbrojtje për detyra të tilla si buting, 

hapësira të izoluar, pagesa mobile dhe aplikacione të tjera; memorje elektronike për siguri; 

Softuer kompjuterik për sigurimin e rrjeteve; softuer kompjuterik për përdorim në 

kontrollin e hyrjes, identifikimin, autentifikimin, sigurinë dhe sigurinë mbrojtëse; çipsetet 

për marrjen dhe transmetimin e sigurt të të dhënave;  procesorët [njësitë qendrore të 

procesimit] për sigurinë; aparatet për sigurinë e të dhënave;  kartelat e mençura; SIM karta; 

NFC etiketimi;  NFC lexues;  lexuesit që mundësojnë teknologjinë e komunikimit në 

fushën e afërt (NFC);  firmware për identifikimin e etiketës NFC; kartela bankare të 
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koduara; kartela bankare magnetike; kartat identifikuese magnetike; E-pasaportë; kartela 

krediti;  kartelat e qarkut të integruar [kartelat e mençura].  

11  Llamba LED; Poqet e llambave LED; Aparate për administrimin e rrobave elektrike në 

natyrën e avulloreve të rrobave për qëllime shtëpiake; makina elektrike për administrimin e 

rrobave për tharjen e rrobave për qëllime shtëpiake; furra elektrike për gatim; largues te 

lageshtisë (dehumidifikues) për përdorim shtëpiak; pastrues ajri; filtra për pastruesit e ajrit; 

ventilator elektrik; kondicionerë; frigoriferë elektrikë; furra elektrike; tharëse rrobash 

elektrike; furrat me mikrovalë; aparate për gatim, përkatësisht tavolina gatimi;   

12  Automobilat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2104 

(220) 24/12/2020 

(731) Fridababy, LLC 82 NE 26th Street, 

Ste 102 MIAMI, FLORIDA 33137, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  FRIDA BABY 

 

 
     

 

(511) 10  Aspiratorë manualë të pështymës; aspiratorë elektrik për pështymë; biberona për 

bebe; shiringa për foshnje për qëllime mjekësore dhe për injeksione; jastëkët ftohës për 

qëllime të ndihmës së parë; aspiratorë për hundë; ujitës të hundës jo elektrike; dhëmbëzorë; 

termometra për qëllime mjekësore; termometra infra të kuqe për qëllime mjekësore; 

pastrues veshësh; kateterë të futur në mënyrë rektale për bebet që të kalojnë gazin e tepërt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2105 

(220) 24/12/2020 

(300) 90138574  26/08/2020  US 

(731) Fridababy, LLC 82 NE 26th Street, 

Ste 102 MIAMI, FLORIDA 33137, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  FRIDA 

 

 
     

 

(511) 10  Ndërresa per mbështetje dhe ngjeshje të barkut per pas-shtatzëni; rripa dhe vshje 

te brendshme për qëllime mjekësore; mbështjellës terapeutik të nxehtë dhe të ftohtë; 

mbështjellës terapeutik për kompresim; shiritat e masazhit të laktacionit; Aparat pastrues 

perineal pas-partum në natyrën e një shishe ujitje e shitur bosh për përdorim mjekësor; 

jastëkët për ngrohje të gjirit për qëllime mjekësore; aparate për masazh; jastëkët e ngrohjes 

për qëllime mjekësore; jastëkët ftohës për qëllime mjekësore; rrobat e kompresimit, 

përkatësisht brezat e belit dhe të brendshmet për të siguruar mbështetje pas lindjes; 

Aspiratorë manualë të pështymës; aspiratorë për pështymë elektrike; biberona për bebe; 

shiringa për foshnje për qëllime mjekësore dhe për injeksione; jastëkët ftohës për qëllime të 

ndihmës së parë; aspiratorë për hundë; ujitës të hundës jo elektrike; dhëmbëzorë; 

termometra për qëllime mjekësore; termometra infra të kuqe për qëllime mjekësore; 

pastures veshësh; kateterë të futur në mënyrë rektale për bebet per te  larguar gazin e tepërt; 
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shirita ngjitës për qëllime mjekësore; rripa dore anti-nauze; otoskopët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2106 

(220) 24/12/2020 

(731) N.P.SH. INOX Rr. A. Rrustemi nr.2, 

Gjakovë, KS 

(591) Hiri, e Kaltër, e kaltër e lehtë, e kuqe, 

e bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për  

pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim;  

mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për 

pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për 

pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing 

dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave 

punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për 

ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe 

panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete 

për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete 

për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave; mjete për 

pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të gjerë-

përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave; mjete për 

eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun, 

posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema 

për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim, agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve 

shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për 

pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri, 

mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa 

efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi  

21  Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve  

nga lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur, lecka për pastrim,  

lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka, shpuza 

leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose 

lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jastek te tharë për 

pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për 

pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te 

vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni, 
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posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te 

mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo 

elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te 

mbeturinave,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve, 

brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për 

eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim 

për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën 

e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për 

roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e 

mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave 

(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e 

hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta)  

me pedale, kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për 

ndresa nga plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike 

për pastrim, posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te 

cilët montohen.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera  

përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe produkteve 

tjera ne klasën 3 dhe 21;  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyre 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2107 

(220) 24/12/2020 

(731) Ardiana Krasniqi B.I. 

Ordinanca Fizioterapeutike & Rehabilituese 

"Fizomed" Prizren, 3, Nysret Saharsoj, 

20000 Prizren, KS 

(591) E gjelbër, e kaltër 

(740)  Ardiana Krasniqi Prizren, 3, Nysret 

Saharsoj, 20000 Prizren, RKS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparatet dhe instrumentet mjekësore; artikuj ortopedikë; aparate për rehabilitimin 

e trupit për qëllime mjekësore; jastëkë ngrohës; fasha për qëllime mjekësore; fashë për 

nyje, anatomike; fasha ortopedike; fasha për qetësimin e dhimbjeve për qëllime 

farmaceutike; mbështetëse elastike për bërryl;  mbështetëse elastike për nyje lëvizëse- qafës 

dhe këmbëve; mbështetëse elastike për nyje të dorës;  shirita mbështetës për kurriz për 

qëllime mjekësore; shirita ortopedik; Çorapë mjekësore; çorapë deri ne gjunjë për qëllime 

terapeutike;  pako të ftohta për qëllime mjekësore; qese akulli për qëllime mjekësore; pako 

termike për qëllime të ndihmës së parë; pako terapeutike të nxehta dhe të ftohta për terapia 

për përdorim mjekësor.   

44  Shërbime mjekësore; Terapi fizike; Shërbimet e terapisë fizike profesionale, përfshirë 

vlerësimet e kapacitetit funksional; Fizioterapi; Terapia fizike në natyrën e terapisë së 



Buletini Zyrtar Nr. 96 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

237 

 

lëvizjes; Shërbime masazhi terapeutike; Shërbime terapeutike; Shërbime rehabilituese të 

kujdesit për pacientë; Shërbime të kujdesit shëndetësor, përkatësisht terapi fizike; 

Shërbimet e kujdesit shëndetësor, përkatësisht këshillimi i kujdesit shëndetësor në fushën e 

shërimit nga dëmtimi fizik; Shërbime rehabilituese ortopedike; Shërbime mjekësore në 

natyrën e rehabilitimit sportivë; shërbimet e telemjekësisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2108 

(220) 24/12/2020 

(731) Ardiana Krasniqi B.I. 

Ordinanca Fizioterapeutike & Rehabilituese 

"Fizomed" Prizren, 3, Nysret Saharsoj, 

20000 Prizren, KS 

(740)  Ardiana Krasniqi Prizren, 3, Nysret 

Saharsoj, 20000 Prizren, RKS 
 

(540)  Fiziomed 

 

 
     

 

(511) 10  Aparatet dhe instrumentet mjekësore; artikuj ortopedikë; aparate për rehabilitimin 

e trupit për qëllime mjekësore; jastëkë ngrohës; fasha për qëllime mjekësore; fashë për 

nyje, anatomike; fasha ortopedike; fasha për qetësimin e dhimbjeve për qëllime 

farmaceutike; mbështetëse elastike për bërryl;  mbështetëse elastike për nyje lëvizëse- qafës 

dhe këmbëve; mbështetëse elastike për nyje të dorës;  shirita mbështetës për kurriz për 

qëllime mjekësore; shirita ortopedik; Çorapë mjekësore; çorapë deri ne gjunjë për qëllime 

terapeutike;  pako të ftohta për qëllime mjekësore; qese akulli për qëllime mjekësore; pako 

termike për qëllime të ndihmës së parë; pako terapeutike të nxehta dhe të ftohta për terapia 

për përdorim mjekësor.   

44  Shërbime mjekësore; Terapi fizike; Shërbimet e terapisë fizike profesionale, përfshirë 

vlerësimet e kapacitetit funksional; Fizioterapi; Terapia fizike në natyrën e terapisë së 

lëvizjes; Shërbime masazhi terapeutike; Shërbime terapeutike; Shërbime rehabilituese të 

kujdesit për pacientë; Shërbime të kujdesit shëndetësor, përkatësisht terapi fizike; 

Shërbimet e kujdesit shëndetësor, përkatësisht këshillimi i kujdesit shëndetësor në fushën e 

shërimit nga dëmtimi fizik; Shërbime rehabilituese ortopedike; Shërbime mjekësore në 

natyrën e rehabilitimit sportivë; shërbimet e telemjekësisë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2109 

(220) 24/12/2020 

(731) "OPRIMUS" SH.P.K, Jusuf Gërvalla 

Nr. 103, 20000 Prizren,RKS, KS 

(740)  OPRIMUS" SH.P.K, Jusuf Gërvalla 

Nr. 103, 20000 Prizren,RKS 
 

(540)  King Chocolate 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore dijetike; shtesa ushqimore; shtesa vitamine, minerale dhe shtesa 

për ushqim; shtesa bimore; pije me vitamina dhe minerale; shtesa për ushqim në formën e 

produkteve për zëvendësimin e shujtjeve për rritjen e energjisë; barishte për qëllime 

mjekësore, duke përfshirë barishte të thata;  ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; 
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preparate bimore; çaj bimorë për qëllime mjekësore; suplemente ushqimore (nutrconal); 

shtesë ushqimore në formë të pijeve; supliment i proteinave për përdorim njerëzor  

30  Preparate aromatike për pasta; Ëmbëlsira; Sheqernat, ëmbëltuesit natyralë, Mjaltë, 

produkte nga mjalti i bletëve; Ëmbëlsirat prej qumështit; kakao, çokollatë; çokollatë pa 

sheqer; ëmbëlsira ne forma, çokollatë dhe desertë  

32  Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve të 

perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve; ekstrakte frutash 

joalkoolike; pijë energjike  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë e shtesave ushqimore dijetike, shtesave 

ushqimore,shtesave vitamine, minerale dhe shtesa për ushqim, shtesa bimore, pije me 

vitamina dhe minerale, shtesa për ushqim në formën e produkteve për zëvendësimin e 

shujtjeve për rritjen e energjisë, barishteve  për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte 

të thata, ekstrakteve bimore për qëllime mjekësore, preparateve bimore, çejna  bimorë për 

qëllime mjekësore, suplemente ushqimore (nutrconal), shtesave ushqimore në formë të 

pijeve, supliment i proteinave për përdorim njerëzor, pijeve jo-alkoolike, pijeve prej frutave 

dhe lëngje të frutave, pijeve prej perimeve dhe lëngjeve të perimeve, pijeve energjike, 

preparateve aromatike për pasta, ëmbëlsirave, sheqernat, ëmbëltuesve natyralë, produkte 

nga bletët,ëmbëlsirat prej qumështit, kakao, çokollatë, çokollatë pa sheqer, ëmbëlsirave ne 

forma, çokollatë dhe desertë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2111 

(220) 28/12/2020 

(731) SYMBI L.L.C. Graçanicë, Car Lazar,, 

KS 

(591) E Zezë, E Bardhe, E Vjolc e Qelur 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të 

veshur me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; 

instrumenta kohëmatës dhe kronometrikë.  

18  Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk përfshihen 

në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, çadra dielli 

dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  
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(210) KS/M/ 2020/2112 

(220) 28/12/2020 

(731) KAM DOO ul. Industriska bb R. 

North Macedonia, MK 

591) E verdhë, e kaltër 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi, djathi, , gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për 

ushqim.  

32  Ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe    

përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije, pije (jo alkoolike); ekstrakte, koncentrate dhe  

lëngje të bëra me fruta dhe / ose perime; lëngje frutash; shurupe për pije; pluhurat për  

flluskim te pijeve; esencat për prodhimin e pijeve, përgatitje për të bërë pije; sherbet (pije).  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime për 

eksport-import dhe shitje me shumicë dhe pakicë në fushën e: mishit, peshkut, shpezëve 

dhe kafshet e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të 

gatuara; xhelatinat, reçel, komposto; vezët; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të 

tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim; ujërat minerale dhe të gazuara; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije, pije 

(jo-alkoolike); ekstrakte, koncentrate dhe lëngje të bëra me fruta dhe / ose perime; lëngje 

frutash; shurupe për pije; pluhurat për flluskim te pijeve; esencat për prodhimin e pijeve, 

përgatitjet për prodhimin e pijeve; sherbet (pije).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2113 

(220) 29/12/2020 

(731) Western Digital Technologies, Inc. 

5601 Great Oaks Parkway San Jose, 

California 95119, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  WESTERN DIGITAL 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisjet për ruajtjen e të dhënave, përkatësisht,hard disqet (disk digjital për ruajtje 

të informatave), disqet digjitale, softveri media player, paisjet e disqeve me hapësirë solide, 

mediat digjitale të zbrazëta, disqet hibride dhe pajisjet periferike të kompjuterit;  pajisje për 

ruajtje në kompjuter, përkatësisht, hardwer memorje kompjuterike dhe hard disqe për 

kompjuterë;  pajisje elektronike digjitale për organizimin, marrjen, luajtjen, transmetimin, 
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menaxhimin, ruajtjen, sigurimin, konvertimin, centralizimin, kopjimin e të dhënave, 

transferimin, personalizimin, navigimin, luajtjen, shikimin, çasjen, shpërndarjen, 

transmetimin, sinkronizimin, modifikimin, rishikimin, ngarkimin, dhe shkarkimin e tekstit, 

të dhënave, imazhit, dosjeve audio dhe video, informacionit, ose mediave të ruajtura, të 

transmetuara, të ruajtura në ose të transmetuara në pajisjet e ruajtjes së të dhënave, hard 

disqet, disqet, pajisjet e  disqeve me hapsirë solide, softveri media player, serverat e 

Internetit dhe modele për ruajtjen e të dhënave; sistemi rezervë kompjuterik i bazuar në 

hard disk të lëvizshëm; port i replikatorit per ruajtjen e kompjuterit, përkatësisht, një 

përques që lejon të dhënat e përfshira në disqet lëvizëse ose pajisjet e ruajtjes USB të 

lidhura me përçuesin të cilat ndahen ose janë të çasshme;  softuer kompjuterik për përdorim 

në sinkronizimin, rezervimin, luajtjen dhe konvertimin dhe dekonvertimin e dosjeve 

digjitale, përfshirë audio, video, tekst, binarë, imazhe të palëvizshme, grafikë dhe dosje 

multimediale;  pajisjet e ruajtjes së rrjetit kompjuterik, përkatësisht, ruajtja dhe rezervimi i 

të dhënave elektronike në nivel lokal ose përmes një rrjeti telekomunikues;  softuer për 

rrjetëzim, përkatësisht, softuer për vendosjen dhe konfigurimin e ruajtjes së menaxhuar dhe 

shërbimeve rezervë në internet përmes rrjeteve me hapësirë të gjerë;  pajisje ruajtëse 

kompjuterike, përkatësisht, pajisje ruajtëse të bashkangjitura në rrjet për ndarjen e dosjeve 

dhe model rrjeti për ruajtjen e të dhënave të ndërmarrjes; softuer dhe pajisje kompjuterike 

për sinkronizimin dhe lidhjen e ruajtjes së rrjetit lokal dhe rrjeteve globale kompjuterike, 

për ngarkimin, ruajtjen, rikuperimin, shkarkimin, transmetimin dhe shpërndarjen e 

përmbajtjes digjitale, për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave në serverat e dosjeve lokale 

dhe të bazuar në internet, për përpunimin e ruajtjes së  të dhënave duke përdorur hapësirë 

ruajtëse, përkatësisht, hard disqe të kombinuara me pajisje të disqeve me hapsirë solide;  

Softuer kompjuterik për ruajtjen e të dhënave, tërheqjen e të dhënave, hyrjen e të dhënave, 

rezervimin e të dhënave, replikimin e të dhënave, disponueshmërinë e të dhënave, 

rikuperimin e të dhënave, përkthimin e të dhënave dhe shndërrimin e të dhënave;  softuer 

për menaxhimin e ruajtjes së të dhënave; mbrojtëse të jashtme për hard disqe.   

42  Shërbime mbështetëse teknike, përkatësisht, zgjidhja e problemeve të pajisjeve 

kompjuterike, programeve softuerike, pajisjeve periferike të kompjuterit, pajisjeve për 

ruajtje në kompjuterë; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të programeve kompjuterike në 

internet, të pa-shkarkueshëm për përdorim në ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave 

kompjuterike të të tjerëve;  shërbime rezervë për të dhënat e diskut kompjuterik dhe për 

pajisjet e ruajtjes së të dhënave kompjuterike; shërbime kompjuterike, përkatësisht 

shërbime të rikuperimit të të dhënave dhe shërbime të sinkronizimit të të dhënave;  sigurimi 

i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud të pa-shkarkueshëm on-line për 

përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave dhe përdorimi në ruajtjen elektronike të të 

dhënave;  sigurimi i një programi kompjuterik të pa-shkarkueshëm, duke përfshirë softuerin 

kompjuterik specifik “firmware”(softuer specifik kompjuterik) dhe aplikacionet mobile për 

të ruajtur, transferuar, transmetuar, shikuar dhe luajtur tekst, të dhëna, dosje audio dhe 

video dosje, imazhe digjitale dhe përmbajtje multimedia nga dhe prej pajisjet e ruajtjes së të 

dhënave, hard disqet , disqet dhe pajisjet me hapsirë solide, media player-et dhe pajisjet 

periferike kompjuterike në televizione, video, monitorë, projektorë dhe pajisjet 

kompjuterike dhe mobile, përkatësisht, tableta kompjuterash dhe laptopë;  shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, shërbime të ofruesit të çasjes në rrjet përmes “cloud”;  sigurimi 

i softuerit si shërbim (SAAS) shërbime për menaxhimin e të dhënave në distancë dhe për 

sigurimin e aksesit të bazuar në internet në aplikacione dhe / ose shërbime përmes një 
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sistemi operativ në internet ose faqës së portalit mbi një rrjet, duke përfshirë por pa u 

kufizuar në internet;  ruajtja e të dhënave kompjuterike dhe elektronike;  dizenjimi, 

zhvillimi, azhurnimi dhe mirëmbajtja e softverit kompjuterik, firmware (softuer specifik 

kompjuterik), aplikacionet mobile, pajisjet për ruajtjen e të dhënave, hard disqe, disqet, 

disqet ( pajisjet e integruara për ruajtjen e të dhënave), media player-et dhe pajisjet 

periferike të kompjuterit. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2114 

(220) 29/12/2020 

(731) Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome, 

Koto-ku, Tokyo 135-8512, JP 

(591) Kaltërt e ndritshme, kaltërt e errët, 

zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Vegla makinerie, makinë prerëse, aparat elektrik për saldim, mekanizma të 

kontrollit për makineritë dhe motorët, vegla dore për lëvizje mekanike, stampë dhe kallëp 

[pjesë e makinerisë]  

9  Programet kompjuterike [të shkarkueshme], fibra optike, kabllot me fibra optike, lidhje 

me shkrirje për fibrat optike, gjeneratorë me lazer, jo për qëllime mjekësore, elektroda për 

lidhjen e fibrave optike, përforcues optikë, konektorë kabllorë optikë, pastrues i lidhësve 

optikë, konektorë optikë për komunikime optike, fiberskopët të cilët nuk janë për përdorim 

mjekësor, priza për kordon të rrymës, pllaka elektronike, pllakëza me tel fleksibile të 

shtypura (pllaka fleksibilie për shtyp), çelësa elektrikë në formën e vargjeve të kupolës 

metalike për telefonat mobil, ndihmësit personalë dixhitalë [PDA], automatizimi i zyrës 

dhe instrumente matës, çelsat e membranës, sensorë presioni, sensorë të oksigjenit, jo për 

përdorim mjekësor, konektorë elektronikë, konektorë për pllakëzat shtypëse, konektorë 

kabllor koaksial, konektorë të rrafshtë kabllovik, kabllo të rrafshtë, kabllo koaksial, lidhës i 

instalimeve elektrike të makinës, lidhëse për pajisje e makinave, antena, antena filmike, 

përkatësisht, antena në formën e qarqeve elektrike që funksionojnë si antena të formuara në 

substratet e filmit, pajisjet e rregullimit të nxehtësisë, përkatësisht radiatorët e tubave të 

nxehtësisë për makinat dhe pajisjet e telekomunikacionit dhe makinat dhe pajisjet 

elektronike, ftohës për makina dhe pajisje telekomunikuese dhe makina dhe pajisje 

elektronike, kabllot elektrike, kabllot elektronike, tela elektrik, lidhës për qarqe elektronike, 

lidhësa telash [energji elektrike], konektorë [energjia elektrike], konektorë i kabllove 

elektrikë. 
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(210) KS/M/ 2020/2115 

(220) 29/12/2020 

(731) Meka Shpk, Dragash, 22000- Fsh. 

Plavë pn., KS 

(591) Ngjyra e zezë, e kuqe, e bardhë 

(740)  Sylejman Klinaku 

Klinaku&Associates L.L.C 

Ulpiana C-2, 2/6, Prishtinë 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim.  

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.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, Servis e kontroll teknik, 

lubrifikim, riparim, mirembajtje dhe pastrim automjetesh (mjete levizese me motor.  

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

Bare, pran pompave ose serviseve twe automjeteve dhe ne vende tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2116 

(220) 29/12/2020 

(731) Meka Shpk Dragash, 22000-Fsh. 

Plavë pn., KS 

(740)  Sylejman Klinaku 

Klinaku&Associates L.L.C 

Ulpiana C-2, 2/6, Prishtinë 

 
 

(540)  MEKA HALAL FOOD R 

 

 
     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim.  

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.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, Servis e kontroll teknik, 

lubrifikim, riparim, mirembajtje dhe pastrim automjetesh (mjete levizese me motor.  

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

Bare, pran pompave ose serviseve twe automjeteve dhe ne vende tjera.  
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(210) KS/M/ 2020/2117 

(220) 30/12/2020 

(731) Alfred Kadriu, Rubin Kadriu  

Via Pesciatina 644, 55010 Capannori (Lu),  

IT 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)  ENZO ATTINI 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë, parfume, deoderante, parfume në formë të ngurtë, sapuna, sapunë të 

lëngeshem, sapunë me forma te ndryshme, produktet e shkumëzuar të dushit, pasta 

dhembesh, shampo, vajra esenciale, kremera të flokëve, xhel, ngjyruese flokësh(bojra), 

krem fytyre, bojë për vetulla, lapsa dhe penela për sytë, lapsa për make-up, pluhur për 

lyerjen e syrit, pudër e lengeshme ose kompakte, buzëkuqe, korrektor, kremrat e trupit, 

manikyr për thonjtë, forcues për thonjtë, pastrues për thonjtë, vajra dhe krema për nxirje.   

14  Orat e dorës dhe orët e murit ne ar, argjend, platin pra objekte te bëra me metale te    

çmuara dhe përzierjet e tyre ose te lare (veshur) me to; diamante; brilante, gurë te 

çmuar; artikujt bizhuterie, bizhuteri te personalizuara; stoli prej qelibari, rripa ore, 

instrumente kronometrike, produktet bizhuterie; kapakë dhe kuti për ora dhe 

bizhuteri , kuti për mbajtjen e duhanit (prej metali të çmuar). Kronograf 

[orë]; Kronografë për përdorim si orë; kronometër; orët matëse; fusha për prodhimin orës 

se dorës dhe te murit, kapakë për instrumente kronometrike horologjike, aparatura dhe 

instrumente kronometrike; aparate për kohën e sportit 

[stopwatches]; kronoskope [chronoscopes]; orë alarmi, ora kuarci, ora mekanike; ora sporti, 

ora udhëtimi, ora për zhytje, ore për automobile; orët atomike; orët me mburoje 

(mekapak);ora te bëra me flori; ora xhepi, orë të vogla; orët me varëse; orët ne miniature, 

bizhuteri, orë tavoline, elektrike, industriale; orë dixhitale; ore mekanike me kurdisje, orë 

dixhitale që kontrollohen në mënyrë elektronike; instrumente horologjike që kanë lëvizje 

kuarci, orët që përfshijnë një funksion të memories; ora qe kane te stampuar shenja, orët që 

përfshijnë një funksion telekomunikimi; orë dore me pedometer, ora muri dhe pjese per to, 

ora për përdorim te jashtem (ne natyrë), ora e gjyshit; ora për zonat kohore botërore;ora 

dixhitale me matës automatik;ora mekanike me kurdisje automatike; Tregues dixhital te 

kohës që shfqain temperaturën shfaqje të temperaturës; rripa dore qe kane aparat GPS; orët 

qëpërmbajnë një funksion të lojës elektronike; xhama për ora, pjesë për orë; kapake për 

instrumenta horologjike; mbështetëse për ora muri, mbërthecka për ora, artikuj horologjikë; 

Pendula [orë dhe orendi]; rripa prej lëkure, rripa prej plastike, rripa najloni; Ankoruesit 

[orën dhe orët]; kapake prej metaleve të çmuara për artikujt horologjike; rripa ore me 

material sintetik; Kombinim për byzylykët dhe orët.  

18  Çanta te ndryshme; çanta dore; valixhe; kuletat; çanta me rrip, kuleta për monedhë; 

portofol për karta, portofol për dokumente; çanta dore për burra; bagazhe dhe çanta 

udhëtimi; valixhe; çadra; çadra plazhi; Shkopinj për te ecur (bastun); Lëkure dhe 

imitim lëkure; Lëkurat e kafshëve, çanta mbartëse, çanta udhëtimi, çantë shpine, 

çanta, çanta shpine.  

25  Veshje për burra, femra dhe fëmijë, përfshirë veshjet e bëra nga lëkurat, këmisha, 

këmisha e grave, funde, kostume për meshkuj, mantelet e mëngjesit, pantallonat, pantallona 
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të gjera, pantallona te shkurtra, pajime, xhaketa, veshje, këpucë, duke përfshirë pantofla, 

shapka me gisht, këpucë sportive, çizme. Veshje, këpucë, kapelë; Veshmbathjet, 

pantallonat, veshjet për gjimnastikë, kollare shamitë, dorezat, rripa (veshjet), kostumet e 

notit rroba banjo, çorape; Këpucë, këpucë për sport, çizme dhe sandale, kapele. Veshje, 

speciale për shoferët, motoçiklistët dhe çiklistët; Rroba të veçanta për sportet e tjera, të tilla 

si skermë, vela, hipizëm, ski; këpucë; kapele.  

35  Shërbimet me pakicë në lidhje me orët, instrumentet horologjike dhe     kronmetrike, 

stoli, syze, delli, syze, veshje, këpucë, çanta, cadra, sapunë parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë, preparate për kujdesin e flokëve dhe preparate për kujdesin e lëkurës, 

gjimnastike dhe artikuj sporti.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2119 

(220) 30/12/2020 

(731) Banka Credins Kosovë Sh.A 

Rr. UÇK nr 240 Prishtinë, KS 

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  “Shërbime reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; Ndihma për 

biznesin, administrim i biznesit dhe shërbime administrative; Vlerësimet e biznesit; 

Këshilla biznesi në lidhje me riorganizimin e financave; Marketingu i lidhur me financat; 

Menaxhimi i databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të dhënave, 

sistematizimi i të dhënave dhe menaxhimi i dosjeve; Shërbimet e kontabilitetit; Konsulencë 

biznesi në lidhje me softuerin për bankat; Përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe 

aplikacioneve [aplikacion softuerik] për palët e treta në lidhje me shërbimet këshilluese dhe 

informative që kanë të bëjnë me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, 

e cila u mundëson klientëve të krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto shërbime”.  

36  “Shërbime të sigurimit; çështjet financiare; transaksione monetare; punët e pasurive të 

paluajtshme; bankimi online; Bankim, para dhe shërbime financiare përmes aplikacionit 

[softuer aplikimi]; Procesimi i pagesave përmes aplikacionit [ aplikacion softuerik], 

gjithashtu me ndihmën e proceseve të thjeshtuara [kliko-paguaj, pdf pagese të 

menjëhershme, pagesa prej një personi te tjetri, funksionet e portofolit, identifikimin 

biometrik ose vërtetimi individual i fytyrës], gjithashtu me anë të PIN-ve unike , TAN apo 

token, gjithashtu për monedha virtuale dhe kripto-monedha; huadhënie, transferim 

financiar, transaksione financiare dhe shërbime pagese, valutë dhe këmbim valutor, këshilla 

financiare, investime në biznes, brokerim krediti, menaxhim të pasurisë, planifikim 

financiar, financë; Ofertat e letrave me vlerë; shërbime financiare në fushën e kartave 
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bankare, kartelave të parave të gatshme, kartelave të çeqeve, kartelave të debitit, kartelave 

të kreditit, kartelave të debitit, kartelave të mençura dhe kartelave multifunksionale”.  

38  “Shërbime telekomunikimi; ofrimi i qasjes së përdoruesit në Internet përmes 

aplikacionit [softuer aplikacioni]; ofrimi i lidhjeve telekomunikuese në bazat e të dhënave 

të kompjuterave, rrjeteve kompjuterike ose Internetit; ofrimi i qasjes në platformat në 

internet për transaksione financiare, monetare dhe bankare, shërbime të sigurimeve dhe për 

këshilla dhe informacione lidhur me transaksionet financiare, monetare dhe bankare dhe 

shërbimet e sigurimeve”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2120 

(220) 30/12/2020 

(731) Banka Credins Kosovë Sh.A 

Rr. UÇK nr 240 Prishtinë, KS 

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  BANKA CREDINS KOSOVË 

 

 
     

 

(511) 35  “Shërbime reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; Ndihma për 

biznesin, administrim i biznesit dhe shërbime administrative; Vlerësimet e biznesit; 

Këshilla biznesi në lidhje me riorganizimin e financave; Marketingu i lidhur me financat; 

Menaxhimi i databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të dhënave, 

sistematizimi i të dhënave dhe menaxhimi i dosjeve; Shërbimet e kontabilitetit; Konsulencë 

biznesi në lidhje me softuerin për bankat; Përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe 

aplikacioneve [aplikacion softuerik] për palët e treta në lidhje me shërbimet këshilluese dhe 

informative që kanë të bëjnë me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, 

e cila u mundëson klientëve të krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto shërbime”.  

36  “Shërbime të sigurimit; çështjet financiare; transaksione monetare; punët e pasurive të 

paluajtshme; bankimi online; Bankim, para dhe shërbime financiare përmes aplikacionit 

[softuer aplikimi]; Procesimi i pagesave përmes aplikacionit [ aplikacion softuerik], 

gjithashtu me ndihmën e proceseve të thjeshtuara [kliko-paguaj, pdf pagese të 

menjëhershme, pagesa prej një personi te tjetri, funksionet e portofolit, identifikimin 

biometrik ose vërtetimi individual i fytyrës], gjithashtu me anë të PIN-ve unike , TAN apo 

token, gjithashtu për monedha virtuale dhe kripto-monedha; huadhënie, transferim 

financiar, transaksione financiare dhe shërbime pagese, valutë dhe këmbim valutor, këshilla 

financiare, investime në biznes, brokerim krediti, menaxhim të pasurisë, planifikim 

financiar, financë; Ofertat e letrave me vlerë; shërbime financiare në fushën e kartave 

bankare, kartelave të parave të gatshme, kartelave të çeqeve, kartelave të debitit, kartelave 

të kreditit, kartelave të debitit, kartelave të mençura dhe kartelave multifunksionale”.  

38  “Shërbime telekomunikimi; ofrimi i qasjes së përdoruesit në Internet përmes 

aplikacionit [softuer aplikacioni]; ofrimi i lidhjeve telekomunikuese në bazat e të dhënave 

të kompjuterave, rrjeteve kompjuterike ose Internetit; ofrimi i qasjes në platformat në 

internet për transaksione financiare, monetare dhe bankare, shërbime të sigurimeve dhe për 

këshilla dhe informacione lidhur me transaksionet financiare, monetare dhe bankare dhe 

shërbimet e sigurimeve”. 
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(210) KS/M/ 2020/2121 

(220) 30/12/2020 

(300) 018343034  24/11/2020  EU 

(731) Lenzing Aktiengesellschaft 

Werkstrasse 2, 4860 Lenzing, Austria, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  VEOCEL 

 

 
     

 

(511) 9  Maska; Maska fytyre; Maska mbrojtëse për fytyrë; Maska mbrojtese; Maska (për 

mbrojtje); Maska që mbrojnë.  

10  Maske mbrojtëse për fytyrë; Maska mbrojtëse për fytyrë për mrojtje nga infeksioneve 

virale; Maska sanitare për qëllim të izolimit të viruseve; Maska mbrojtëse për fytyrë për 

përdorim mjekësor, Maska mbrojtëse për gojë për përdorim mjekësor; Maska mrojtëse për 

hundë për përdorim mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2122 

(220) 30/12/2020 

(731) KOZMOTEK PAZARLAMA 

KOZMETİK İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ, ENKOOP SANAYİ SİTESİ, 

ENKOOP CADDESİ NO:3/A,  

BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL / TURKEY, 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualetrie jo-mjekësore; dentifrice jo mjeksorë; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhues dhe substance tjera për prëdorim në lavanderi; 

preparate për pastrim, lustrim, gryerje dhe abrasive.    

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2123 

(220) 30/12/2020 

(731) KOZMOTEK PAZARLAMA 

KOZMETİK İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ, ENKOOP SANAYİ SİTESİ, 

ENKOOP CADDESİ NO:3/A,  

(540)   
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BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL / TURKEY, 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualetrie jo-mjekësore; dentifrice jo mjeksorë; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhues dhe substance tjera për prëdorim në lavanderi; 

preparate për pastrim, lustrim, gryerje dhe abrasive.    

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2124 

(220) 30/12/2020 

(731) BUFALO (BFL) Gjirokastër, 

Tepelenë, Lagjia “ Demokracia”ish-Baza e 

Bujqësisë, Kati perdhe, Tepelenë, AL 

(591) E kaltër, portokalli, e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, këpucë e produkte lëkurë e jo lëkure, kapele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2125 

(220) 30/12/2020 

(731) Wilkinson Sword GmbH 

Schutzenstr. 110 D-42659 Solingen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  WILKINSON SWORD 

QUATTRO 

 

 
     

 

(511) 8  “Brisk dhe brisk rroje.”  
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(210) KS/M/ 2020/2127 

(220) 31/12/2020 

(731) ARIVIA INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME 

TRADING AS ARIVIA SA 

7 Chalkis str., Building C, Pylaia, P.C. 

55510, P. O. Box 21107, Thessaloniki, 

Greece, GR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VIOTROS 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah;  ekstrakte mishi;  fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë,  reçel, komposto;  vezë;  qumësht dhe produkte 

qumështi;  vajra dhe yndyrna për ushqim;  lyerëse;  fruta, arra, djathë, djathë krem dhe 

lyerëse me bazë bimore;  produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; lyerëse 

qumështi;  lyerëse me bazë qumështi;  lyerëse të qumështit me pak yndyrë;  lyerëse jo-

qumështore;  gjalpë;  përgatitje gjalpi;  zëvendësues të gjalpit;  gjalpë i përqendruar;  gjalpë 

i përzier;  gjalpë i shijshëm;  gjalpë farash;  gjalpë i bërë nga arra;  gjalpë kakao;  gjalpë 

arrash në pluhur;  margarinë;  zëvendësues të margarinës;  Përhapje me bazë yndyre për 

bukë;  krem;  salcë kosi;  krem pluhur;  krem artificial (zëvendësues të produkteve të 

qumështit);  kremër alternative dhe zëvendësues;  qumësht dhe krem jo qumështor;  vajra 

dhe yndyrna ushqimore;  vajra gatimi;  vajra arrash;  vajra bimorë për ushqim;  vaj kokosi 

dhe yndyrë për ushqim;  vajra shtazorë për ushqim;  vajra ushqimor që derivojnë nga 

peshku [përveç vajit të mëlçisë së merlucit];  vaj fasule soje për ushqim;  vajra farash për 

ushqim;  vajra me aromë;  vajra ulliri;  vajra me erëza;  vaj gjalpi;  vajra të përzier për 

ushqim;  vajra të hidrogjenizuar për ushqim;  vajra të ngurtësuar;  gjalpë e pastër;  gjalpë 

për përdorim në gatim;  ghee (gjalpë e pastër aziatike); salcë; salcë me bazë qumështi;  

zëvendësues të mishit;  zëvendësuesit e mishit me perime dhe bimë;  lyerës mishi;  lyerës 

me bazë mishi; grimtësira me bazë mishi;  lyerës perimesh;  lyerës me bazë perimesh; 

grimtësira me bazë perimesh; lyerëse djathi; grimtësira me bazë djathi; lyerëse pastë me 

bazë arre;  përhapje me bazë arrë; lyerëse të përbëra kryesisht nga fruta; lyerëse kokosi; 

lyerëse çokollate me bazë kokosi;  lyerëse e portokallit; lyerëse me aromë kokosi;  lyerëse 

qershie; lyerëse banane;  lyerëse të bazuara në qumësht orizi;    grimtësira me bazë frutash; 

grimtësira frutash;  pije me bazë qumështi;  pije të bëra nga produktet e qumështit;  

qumësht me proteina;  krem, duke qenë produkte qumështi;  krem jo-qumështor;  zbardhues 

të qumështit për pije;  qumësht pluhur për qëllime ushqyese; qumështi pluhur për qëllime 

ushqyese; puding dhe ëmbëlsira qumështi;  kos; jogurte;  pije dhe lëngje kosi;  pije dhe 

lëngje me bazë kosi; kos për pije; kos ëmbëlsire;  kos soje;  kos me aromë;  kos në formën e 

kremit;  kos me pak yndyrë;  përgatitje për të bërë kos;  kos i bërë me qumësht dhie;  

produkte qumështi;  qumësht gjalpi;  krem gjalpi;  qumësht;  qumësht i përzier;  qumesht i 

thartuar;  gjizë qumështi;  qumësht me aromë; qumësht i ngurtë;  qumësht i tharë;  qumesht 

pluhur;  qumësht soje; qumësht për pije dhe për të pirë;  pije dhe lëngje me bazë qumështi;  

pije dhe lëngje  me aromë qumështi;  pije qumështi, dominuese e qumështit;  qumësht orizi;  

qumësht delesh;  qumësht dhie;  qumësht lopësh;  qumësht i thartuar;  qumesht i avulluar;  
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qumësht i butë;  qumështi i kondensuar;  qumësht me albumine;  qumësht tërshëre;  

zëvendësues të qumështit; grimtësira me bazë qumështi;  qumësht i fermentuar; kumiss 

[pije qumështi];  qumësht kërpi (hemp) që përdoret si zëvendësues i qumështit;  ëmbëlsira 

artificiale me bazë qumështi;  qumësht bajame;  qumesht arre kokosi;  qumësht kikiriku;  

qumësht lajthi;  qumësht kikiriku (cashew);  qumësht arrash;  ushqime grimtësira të bazuara 

në arra;  shufra grimtësira me bazë frutash dhe arra;  shufra ushqimore me bazë arra dhe 

fara;  ushqime grimtësirash bazuar në bishtajore; grimtësira me bazë të fasuleve soja; 

grimtësira me bazë soje; grjmtësira me alga deti të ngrënshme;  grimtësira me bazë 

proteine; djathë vegan;  krem vegan;  djathë krem vegan;  zëvendësues djathi të bërë nga 

vajra bimorë;  djathë jo-laktozë i bërë nga vaj bimor;  kos me yndyrna me origjinë bimore;  

ëmbëlsirë kos me yndyrna me origjinë bimore; lyerës me yndyrna me origjinë bimore;  

zëvendësuesit e qumështit me yndyrna me origjinë bimore;  ëmbëlsira të bazuara në 

zëvendësues të qumështit;  gjalpë dhe zëvendësues margarine me yndyrna me origjinë 

bimore;  zëvendësues kremi me yndyrna me origjinë bimore; lyerës i formuar nga proteina 

perimesh me qëllim për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit;  pije me bazë soje të 

përdorura si zëvendësues të qumështit;  pije me bazë qumështi;  pije me bazë qumështi 

orizi;  pije me bazë zëvendësuese të qumështit;  pije me bazë qumështi të aromatizuara me 

çokollatë;  pije me bazë qumështi orizi të aromatizuara me çokollatë;  pije me bazë 

zëvendësuese të qumështit të aromatizuara me çokollatë. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2128 

(220) 31/12/2020 

(731) ARIVIA INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME 

TRADING AS ARIVIA SA 

7 Chalkis str., Building C, Pylaia, P.C. 

55510, P. O. Box 21107, Thessaloniki, 

Greece, GR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FORMA 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah;  ekstrakte mishi;  fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë,  reçel, komposto;  vezë;  qumësht dhe produkte 

qumështi;  vajra dhe yndyrna për ushqim;  lyerëse;  fruta, arra, djathë, djathë krem dhe 

lyerëse me bazë bimore;  produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; lyerëse 

qumështi;  lyerëse me bazë qumështi; lyerëse të qumështit me pak yndyrë;  lyerëse jo-

qumështore;  gjalpë;  përgatitje gjalpi; zëvendësues të gjalpit;  gjalpë i përqendruar;  gjalpë 

i përzier;  gjalpë i shijshëm; gjalpë farash;  gjalpë i bërë nga arra;  gjalpë kakao;  gjalpë 

arrash në pluhur; margarinë;  zëvendësues të margarinës;  Përhapje me bazë yndyre për 

bukë; krem;  salcë kosi;  krem pluhur;  krem artificial (zëvendësues të produkteve të 

qumështit);  kremër alternative dhe zëvendësues;  qumësht dhe krem jo qumështor;  vajra 

dhe yndyrna ushqimore;  vajra gatimi;  vajra arrash; vajra bimorë për ushqim;  vaj kokosi 

dhe yndyrë për ushqim;  vajra shtazorë për ushqim;  vajra ushqimor që derivojnë nga 
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peshku [përveç vajit të mëlçisë së merlucit];  vaj fasule soje për ushqim;  vajra farash për 

ushqim;  vajra me aromë;  vajra ulliri;  vajra me erëza;  vaj gjalpi;  vajra të përzier për 

ushqim; vajra të hidrogjenizuar për ushqim;  vajra të ngurtësuar;  gjalpë e pastër;  gjalpë për 

përdorim në gatim;  ghee (gjalpë e pastër aziatike); salcë; salcë me bazë qumështi;  

zëvendësues të mishit;  zëvendësuesit e mishit me perime dhe bimë; lyerës mishi;  lyerës 

me bazë mishi; grimtësira me bazë mishi;  lyerës perimesh; lyerës me bazë perimesh; 

grimtësira me bazë perimesh; lyerëse djathi; grimtësira me bazë djathi; lyerëse pastë me 

bazë arre;  përhapje me bazë arrë; lyerëse të përbëra kryesisht nga fruta; lyerëse kokosi; 

lyerëse çokollate me bazë kokosi;  lyerëse e portokallit; lyerëse me aromë kokosi;  lyerëse 

qershie; lyerëse banane;  lyerëse të bazuara në qumësht orizi;    grimtësira me bazë frutash; 

grimtësira frutash;  pije me bazë qumështi;  pije të bëra nga produktet e qumështit;  

qumësht me proteina;  krem, duke qenë produkte qumështi;  krem jo-qumështor;  zbardhues 

të qumështit për pije;  qumësht pluhur për qëllime ushqyese; qumështi pluhur për qëllime 

ushqyese; puding dhe ëmbëlsira qumështi;  kos; jogurte;  pije dhe lëngje kosi;  pije dhe 

lëngje me bazë kosi; kos për pije; kos ëmbëlsire;  kos soje;  kos me aromë;  kos në formën e 

kremit;  kos me pak yndyrë;  përgatitje për të bërë kos;  kos i bërë me qumësht dhie; 

produkte qumështi;  qumësht gjalpi;  krem gjalpi;  qumësht;  qumësht i përzier; qumesht i 

thartuar;  gjizë qumështi;  qumësht me aromë; qumësht i ngurtë; qumësht i tharë;  qumesht 

pluhur;  qumësht soje; qumësht për pije dhe për të pirë;  pije dhe lëngje me bazë qumështi;  

pije dhe lëngje  me aromë qumështi; pije qumështi, dominuese e qumështit;  qumësht orizi;  

qumësht delesh; qumësht dhie;  qumësht lopësh;  qumësht i thartuar;  qumesht i avulluar; 

qumësht i butë;  qumështi i kondensuar;  qumësht me albumine;  qumësht tërshëre;  

zëvendësues të qumështit; grimtësira me bazë qumështi;  qumësht i fermentuar; kumiss 

[pije qumështi];  qumësht kërpi (hemp) që përdoret si zëvendësues i qumështit;  ëmbëlsira 

artificiale me bazë qumështi;  qumësht bajame;  qumesht arre kokosi;  qumësht kikiriku;  

qumësht lajthi;  qumësht kikiriku (cashew);  qumësht arrash;  ushqime grimtësira të bazuara 

në arra; shufra grimtësira me bazë frutash dhe arra;  shufra ushqimore me bazë arra dhe 

fara;  ushqime grimtësirash bazuar në bishtajore; grimtësira me bazë të fasuleve soja; 

grimtësira me bazë soje; grjmtësira me alga deti të ngrënshme;  grimtësira me bazë 

proteine; djathë vegan;  krem vegan;  djathë krem vegan;  zëvendësues djathi të bërë nga 

vajra bimorë;  djathë jo-laktozë i bërë nga vaj bimor;  kos me yndyrna me origjinë bimore;  

ëmbëlsirë kos me yndyrna me origjinë bimore; lyerës me yndyrna me origjinë bimore;  

zëvendësuesit e qumështit me yndyrna me origjinë bimore;  ëmbëlsira të bazuara në 

zëvendësues të qumështit;  gjalpë dhe zëvendësues margarine me yndyrna me origjinë 

bimore;  zëvendësues kremi me yndyrna me origjinë bimore; lyerës i formuar nga proteina 

perimesh me qëllim për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit;  pije me bazë soje të 

përdorura si zëvendësues të qumështit;  pije me bazë qumështi;  pije me bazë qumështi 

orizi;  pije me bazë zëvendësuese të qumështit;  pije me bazë qumështi të aromatizuara me 

çokollatë;  pije me bazë qumështi orizi të aromatizuara me çokollatë;  pije me bazë 

zëvendësuese të qumështit të aromatizuara me çokollatë. 
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(210) KS/M/ 2021/335 

(220) 03/03/2021 

(731) Egzon Morina 

TIRANA PN PRIZREN, KS 

(591) E portokalltë C11 M82 Y77 K1 

R215 G83 B69 E kaltër e mbyllur 

C96 M75 Y44 K38 

R18 G55 B81 

 
 

(540)  XOMO 

 

 

     

 

(511) 18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

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

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit.  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.  

25  Rrobat, këpucët, kapelat.  

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

 
 


