
Rr. “Muharrem Fejza” p.n., Lagjja e Spitalit 10000 Prishtinë/Republika e Kosovës 

                                                                     Tel: +383 38 200 36 554 

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosova - Republic of Kosovo 
Qeveria - Vlada - Government 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije  - Ministry of Trade and Industry 
Agjencia për Pronësi Industriale – Agencija za Industrijsku Svojinu - Industrial Property Agency 

 

 

 

Agjencia për Pronësi Industriale në bazë të nenit 4 paragrafi 1.3 të Ligjit Nr. 05/L-039 Për Ndryshimin dhe 

Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-029 për Patenta 

nxjerrë: 

 

 

 

 

 

 

 

   BULETINI ZYRTAR I AGJENCISË 

PËR PRONËSI INDUSTRIALE 

 

 

 

 

 
Nr. 93     Prishtinë më 12/11/2020 

Mbyllja e Buletinit bëhet më 12/02/2021 

 

 

   

 

 

 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

2 

 

 

Përmbajtja  

___________________________________ 

 

Kodet e përdorura në buletin......................................................................................3 

 

Kodet e shteteve.........................................................................................................4 

 

Aplikime Marka Tregtare..........................................................................................9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

3 

 

 

INID Kodet 

 

Markat 

 

111. Numri i regjistrimit të markës/Number of the registration 

151. Data e regjistrimit/Date of registration 

181. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes/Expected duration of the 

registration/renewal 

210. Numri i kërkesës/Number of application 

220. Data e depozitimit të markës/Date of filling of the application 

300. Prioriteti/Priority 

511. Klasifikimi i mallrave dhe i shërbimeve/The  International Classification of Goods and 

Services 

526. Elementet e pambrojtura të markës tregtare/Disclamer 

540. Dukja e markës tregtare/Reproduction of the mark 

554. Marke tredimensionale/Three-dimensional mark 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës/Information concering colors claimed 

551. Markë kolektive/Collective mark 

730. Emri dhe adresa e pronarit të markës/Name and address of the holder of the 

registration 

740. Përfaqësuesi i autorizuar i markës tregtare/Name of the agent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

4 

 

 
Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2019/814 

(220) 21/01/2020 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Bardh dhe Kuq  

Bardh - C0 M0 Y0 K0 

Kuq – C10 M100 Y100 K0 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1459 

(220) 19/11/2019 

(731) GENERA d.d. 

Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica 

Rakov Potok 10436, HR 

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

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

(540)  NEOPITROID 

 

 
     

 

(511) 5  Përgatitjet për shkatërrimin e paraziteve; biocide; Insekticide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1689 

(220) 19/12/2019 

(300) 4 562 348  24/06/2019  FR 

(731) ALSTOM (a company incorporated 

under the laws of France) 

48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-

sur-Seine, FR 

(591)  E kuqe (Pantone “E kuqe e ngrohtë C 

e kuqe”) për logon që vepron si shkronjë 

“O” Blu(Pantone “2189C”) për shkronjat A, 

L, S, T dhe M, termat “mobility by nature” 

dhe pikat në secilën anë 

 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)   
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5 10000 Prishtinë 
 

(511) 9  Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, audiovizualë, optikë, 

peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, kontrolli, të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimin e energjisë elektrike; 

aparatura dhe instrumenta për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e 

zërit, figurave apo të dhënave; mjete të informacionit të regjistruar dhe të shkarkueshëm, 

softuerë kompjuterikë, mjete informacioni digjital ose analogë bosh për regjistrim dhe 

ruajtje; mekanizma për aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të thata, 

makina llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjeterash; aparatura për fikje 

zjarri; të gjitha mallrat e lartpërmendur që janë destinuar për automjete tokësore, në vecanti, 

autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe automjete hekurudhorë 

për transport pasagjerësh dhe/ose mallrash, për mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë 

lokomotiva, makina që lëvizin mbi shina dhe automjete hekurudhorë vet-shtytëse, 

automjete hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena nëntoksorë (metro) 

dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose jo-automatik, 

domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të drejtuar të rrotorizuar 

të pajisur me goma ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën, mekanizma bashkimi për mjete 

lëvizëse hekurodhore, pajisje për infrastrukturën hekurudhore, vjeshje, trase hekurudhore 

dhe pjesë të tyre, njehsuesa të zgjuar, pajisje kompjuterike ose të lidhura elektronikisht që 

lejojnë drejtimin dhe orientimin e njerëzve të marrin transportin publik dhe bëjnë të 

vlefshme biletat e tyre të transportit  

12   Automjete, në vecanti autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë 

dhe automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, makina që 

lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të 

shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena nëntoksorë (metro) dhe trena të tjerë të 

automjeteve të transportit publik, automatikë ose jo-automatik, domethënë automjete 

hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të drejtuar të rrotorizuar të pajisur me goma ose 

lloje të tjera të lidhjeve me tokën, mekanizma bashkimi për mjete lëvizëse hekurodhore; 

autobusë; autobusë ndërqytetas; mekanizma bashkimi për mjete lëvizëse hekurodhore; 

automjete elektrikë përfshirë tramvaje (trolejbusa) dhe autobusë; automjete autonomë; 

motorë dhe motorë me djegie të brendshme për automjetet tokësorë, dhe pjesë të tyre; 

amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni dhe 

ingranazhet korresponduese për automjetet tokësorë të përmendur; pompa ajri (pjesë për 

automjete); boshte diferenciale për automjetet tokësorë të përmendur; mekanizma shtytës 

për automjetet tokësorë të përmendur; frena, boshte për automjete, shasi për vagonë 

udhëtarësh; vagona [hekurudhorë]; mekanizma bashkimi për mjete lëvizëse hekurudhore; 

vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete hekurudhorë 

dhe tokësorë; karroceri automjeti të përbërë prej shasie me rrota metali për hekurudha, 

motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti  

16  Enë dhe paketime prej letre apo kartoni dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve; letër, 

karton dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve, që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

materiale të shtypur; fotografi; materiale udhëzuese dhe mësimorë (përjashtuar aparaturat); 

materiale plastikë për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); blloqe tipografie; 

albumë; pamflete; katalogë; gazeta; manualë (libra dore); letër për mbështjelljje; modele 

arkitekti; distinktivë dhe distinktivë për emra (pajisje zyre); mbajtëse distinktivësh për 
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emra; kalendarë; blloqe shënimesh; stilolapsa; lapsa  

35  Asistencë dhe konsulencë në menaxhim biznesi organizim biznesi; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; studime tregu dhe kërkim tregu; organizim dhe drejtim ekspozitash, 

konferencash dhe kongresesh për qëllime tregtare dhe reklame; agjenci informacioni 

tregtar; shërbime prokurimi për të tjerët (blerje mallrash dhe shërbimesh për bizneset e 

tjerë); informacion dhe konsulencë buznesi; grumbullim të dhënash dhe sistemim të 

dhënash në baza të dhënash kompjuterike; menaxhim skedarësh të kompjuterizuar; 

përditësim të materialit reklamues; prezantim dhe demonstrim mallrash në mjetet e 

komunikimit, për qëllime shitje me pakicë; promovim shitjesh për të tjerët; menaxhim 

skedarësh të kompjuterizuar; përpilim, përditësim dhe mirëmbajtje të të dhënave në bazat 

kompjuterike të të dhënave; monitorim sinjalesh, figurash dhe informacioni të përpunuar 

me kompjutera ose aparatura telekomunikacionesh; ruajte elektronike (futje të dhënash, 

klasifikim të dhënash dhe arkivim të dhënash, në veçanti mikrografike dhe elektronike) të 

të dhënave, dokumentave dhe vizatimeve (duke përfshirë digjitale); Shitje me pakicë ose 

shumicë të aparaturave dhe pajisjeve të sinjalizimit, mjeteve lëvizëse hekurudhore, 

automjeteve hekurudhorë dhe infrastrukturave; të gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me 

transportin hekurudhor dhe rrugor, transportin e pasagjerëve dhe/ose  të mallrave  

37  Ndërtim, menaxhim ndërtimi ndërtesash, ndreqje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe 

instalim; ofrim informacioni në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e automjeteve toksorë, 

në veçanti autobusëve, autobusëve ndërqytetas, automjeteve elektrikë autonomë dhe 

automjeteve hekurudhorë për transport pasagjerësh dhe/ose mallrash, mjeteve lëvizëse 

hekurudhore, përfshirë lokomotivat, makinat që lëvizin mbi shina dhe automjetet vet-

shtytëse, automjetet hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trenat 

nëntoksorë (metro) dhe trenat e tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose jo-

automatik, domethënë automjetet hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të drejtuar të 

rrotorizuar të pajisur me goma ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën, mekanizmat e 

bashkimit për mjete lëvizëse hekurudhor, pajisje të infrastrukturës hekurudhore, veshje, 

trase hekurudhore dhe pjesë të tyre  

42  Punë inxhinierike, punë kërkimore dhe zhvillimore për pajisje dhe aparatura të reja; 

koordinim të punëve inxhinierike, punës kërkimore dhe zhvillimore për pajisje dhe 

aparatura të reja; planifikim projektesh, përgatitje të raporteve tekonologjikë dhe shkencorë, 

shërbime kërkimi dhe analizë industriale dhe studime ofruar nga inxhinierë dhe ekspertë; 

këshillim në lidhje me kursimin e energjisë; kontroll cilësie; studime [punë inxhinierike]; 

testim materialesh; kërkime mekanike; kërkim dhe zhvillim të produkteve të rinj për palë të 

treta; kërkime teknike; studim të projektit teknik; punë inxhinierike; këshillim teknik në 

ndërtim; prova industriale; dizenjim, zhvillim, mirëmbajtje, përditësim dhe instalim të 

sistemve kompjuterikë dhe softuerëve; planifikim urban; kërkime në lidhje me mbrojtjen e 

ambinentit; shërbime monitorimi për infrastrukturën hekurudhore dhe rrugore; konsulencë 

për softuer; softuerë si një shërbim [SaaS]; kërkime shkencore dhe shërbime të dizenjimit 

në lidhje me krijimin e modelimit (statik ose dinamik) dhe integrimin e të tillë modeleve 

(punë inxhinierike) për aplikime në rrugë dhe hekurudhë; shërbime inxhinieri; shërbime të 

asistencës teknike (konsulencë) për operimin dhe monitorimin e rrjeteve kompjuterikë dhe 

transmetimeve televizive; shërbime të suportit teknik (këshillim) në fushën e informatikës, 

telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; krijim (projektim) të programeve për 

përpunim të dhënash biznesi dhe teksti; konsulencë teknike dhe kërkim në fushën e 

telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; konsulencë dhe këshillim teknik në 
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fushën e teknologjisë së informacionit; konsulencë në lidhje me kompjuterat; dhënie me 

qira të programeve në mjetet kompjuterikë dhe nëpërmjet telekomunikacioneve; projektim 

(zhvillim) të sistemeve kompjuterikë, sistemeve të telekomunikacionit dhe sistemeve të 

transmetimeve televizive; studime dhe kërkime të projektit teknik dhe në fushën e 

mirëmbajtjes (shërbim, instalim, ndreqje) të materialeve të kompjuterave, 

telekomunikacionit dhe transmetimit televiziv; këshillim teknik në teknologji informacioni; 

shndërrim kodi dhe formati ndërmjet llojeve të ndryshme të tekstit; krijim dhe instalim të 

faqeve web; projektim dhe mirëmbajte të faqeve të Internetit; projektim, instalim, 

mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira të softuerëve, të bazave të të dhënave; shërbime 

monitorimi (kontrolli, vëzhgimi) të rrjeteve kompjuterikë për sigurin digjitale të 

operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore; projektim dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike 

për simulim dhe modelim; projektim të sistemeve kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura; 

sigurimi i programeve kompjuterike për gjurmimin e hartave dhe rrugëve dhe rrugëzimit 

përmes një rrjeti komunikimi; të gjitha shërbimet në lidhje me sektorin hekurudhor, 

transportin rrugor dhe publik për pasagjerë dhe/ose mallra         

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1698 

(220) 24/12/2019 

(731) Fysioline Oy Arvionkatu 2 

33840 TAMPERE, FI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ICE POWER 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; ilaçe për qëllime mjekësore; preparate veterinare; plastera 

mjekësore; fasha, mjekësore; dezinfektues për qëllime higjienike; antiseptik; preparate 

kimike për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; kuti të ndihmës 

së parë, të mbushura; liniment(vaj për fërkim); pomadë për qëllime farmaceutike; sperkates 

ftohës për qëllime mjekësore; yndyra  për qëllime mjekësore; locione për qëllime 

farmaceutike; vajra medicinale; barishta mjekësore; mentoll; preparate për mbrojtje nga  

djegiet e diellit për qëllime farmaceutike; pomadë për mbrojtje nga  djegiet e diellit; 

preparate farmaceutike për kujdesin ndaj lëkurës; plastera ngjitës; shirita ngjitës për qëllime 

mjekësore; ilaçe qetësuese  mjekësore; sperkates ftohës për qëllime farmaceutike; xhel  i  

ftohtë për qetësimin  e dhimbjeve për qëllime farmaceutike; xhel i nxehtë terapeutik për 

ngrohjen dhe relaksimin e muskujve  

10  Aparatet dhe instrumentet mjekësore; aparate dhe instrumente veterinare; artikuj 

ortopedikë; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; jastekë  ngrohës, 

elektrikë, për qëllime mjekësore; fashë lidhese; fashë për nyje, anatomike; 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 per terapia  për përdorim 

mjekësor; fasha për qetësimin e dhimbjeve për qëllime farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2019/1700 

(220) 24/12/2019 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DEXCODAN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1730 

(220) 31/12/2019 

(731) CARNIVAL SH.P.K 

Rr. Nike Dardani p.n., , Dardani - Prishtinë, 

KS 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, Nr. 6/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Përfshin kryesisht lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga 

ato materiale  

23  përfshin kryesisht fije natyrale ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili  

25  përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshmbathje njerëzore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2 

(220) 03/01/2020 

(300) 1 408 264  20/12/2019  BX 

(731) CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg 45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(591) E pembe, e zeze dhe e bardhe 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 18  “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 

shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim   

25  “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/71 

(220) 16/01/2020 

(731) Skirton Pruthi 

Rr. Delvina Veternik, Nr.41, 10000, 

Prishtinë, KS 
 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  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 shkruta, bluza me mëngë të gjata, xhemper, maica, maica të brendshme, 

kanatiere, çorapa, dorza, kapulaqe, veshje, mbathje, mbulesa koke, ndërresa; kostume për 

larje; pantofla; rripa (veshje); shallë; kravata; dorëza (veshje)  

35  Shitja e mallërave dhe produkteve në internet (online), duke sjellë së bashku, për të 

mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të mallrave, duke u mundësuar klientëve të shikojnë 

dhe blejnë ato mallra nëpërmjet internetit (online); shërbime të tilla mund të ofrohen nga 

dyqanet e shitjes me pakicë, dyqane me shumicë; nëpërmjet internetit (online); shërbime të 

marketingut  
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(210) KS/M/ 2020/135 

(220) 24/01/2020 

(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 

(Casio Computer Co., Ltd.) 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku 

Tokyo, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e 

jugut L 9/5, Prishtinë 
 

(540)  PRO TREK 

 

 
     

 

(511) 9  Orë të mencura; kompjuter portativë; përcjellës portativë të aktiviteteve; monitorë 

portativë për cfacjen e videove; bateri; mbushës të baterive; kabllo për mbushje; adapter 

elektrik; ndëgjuese të cilat futen në vesh dhe aso të cilat mbahen përmbi kokë; aplikacione 

mobile dhe softver i cili mund të mirret nga interneti për procesim, kontrollë dhe editim të 

të dhënave nga orët e mencura dhe paisje mobile të cilat përmbajn sisteme globale të 

pozicionimit, kompasë, barometra, mates të lartësive, pedometra, matësa të pulseve, 

akseleratorëmetra dhe termometra; orë të mencura të cilët posedojn funksionin e dirigjimit 

nga larg; pjesë dhe paisje të tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/136 

(220) 24/01/2020 

(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 

(Casio Computer Co., Ltd.) 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku 

Tokyo, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BABY-G 

 

 
     

 

(511) 9  Orë të mencura;kompjuter portativë;përcjellës portativë të aktiviteteve;monitorë 

portativë për cfacjen e videove;bateri;mbushës të baterive;kabllo për mbushje;adapter 

elektrik;ndëgjuese të cilat futen në vesh dhe aso të cilat mbahen përmbi kokë;aplikacione 

mobile dhe softver i cili mund të mirret nga interneti për procesim, kontrollë dhe editim të 

të dhënave nga orët e mencura dhe paisje mobile të cilat përmbajn sisteme globale të 

pozicionimit, kompasë, barometra, mates të lartësive, pedometra, matësa të pulseve, 

akseleratorëmetra dhe termometra;orë të mencura të cilët posedojn funksionin e dirigjimit 

nga larg;pjesë dhe paisje të tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/161 

(220) 31/01/2020 

(731) N.T.SH. “Italmed” Lagjia 

Kalabria:Rr.Rexhep Krasniqi P.n., KS 

(540)  B-LACTIS 
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(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe 

Portokalli 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/162 

(220) 31/01/2020 

(731) N.T.SH. “Italmed”  

Lagjia Kalabria:Rr.Rexhep Krasniqi P.n., 

KS 

(591) E bardhë, hiri, e zezë, e kaltërt dhe e 

gjelbër 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/163 

(220) 31/01/2020 

(731) N.T.SH. “Italmed” Lagjia 

Kalabria:Rr.Rexhep Krasniqi P.n., KS 

(591) E bardhë, hiri dhe e gjelbër 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 
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dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/164 

(220) 31/01/2020 

(731) N.T.SH. “Italmed” Lagjia 

Kalabria:Rr.Rexhep Krasniqi P.n., KS 

(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe 

Portokalli 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)  ITALMED 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/227 

(220) 11/02/2020 

(731) INTERPLAST GROUP SH.P.K 

SHUPKOVC-40000 MITROVICË, KS 

(591) E kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike( përvec mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makineri lidhjeje dhe transmetimi( përvec mjeteve të transportit 

tokësor); vrgla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezesh  

9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detare, vezhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë,peshues, mates, sinjalizues, kontrollues(mbikqyres), per shpetimin e jetes dhe per 

mesimdhenie; aparate dhe instrumenta per percimin, ndryshimin e jetes dhe per 

mesimdhenie, aparata dhe instrumenta per percimin, ndryshimin, trabnsformimin, 

grumbullimin, pershtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues te dhenash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma per aparate qe vihen ne pune me 

monedhë; kasa llogaritese, makina llogaritse, pajisje dhe kompjutera qe perpunojnë të 

dhëna, aparate per te fikur zjarrin  

11  Aparate per ndricim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare  



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

19 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/229 

(220) 11/02/2020 

(731) News Agency Kosovalive 

Pallati i Shtypit PN, Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e kuqe, hiri 

#1D2F53 

#E91B2D 

#ACB4C1 

#3E6BB5 

(740)  Kelmend Hapçiu Pallati i Shtypit PN, 

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 38  Telekomunikime, shërbime që lejojnë të paktën një person që të komunikojë me 

një tjetër me anë të një metode ndjesore. Shërbime të tilla përfshijnë ato që: lejojnë një 

person të bisedojë me një tjetër,  transmetojnë mesazhe nga një person te një tjetër dhe e 

vendosin një person në komunikim gojor dhe visual me një tjetër (radio dhe televizioni). 

Shërbime që konsistojnë kryesisht në transmetimin e programeve të radios ose të 

televizionit  

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore. Shërbime të 

ofruara nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore të personave ose 

kafshëve, si dhe shërbime që kanë për qëllim zbavitjen apo tërheqjen e vëmendjes. 

Shërbime që konsistojnë në të gjitha llojet e arsimimit të personave ose të ushtrimit të 

kafshëve;shërbime që kanë qëllimin kryesor argëtimin, zbavitjen ose çlodhjen e 

njerzëve;prezantimi i punimeve të veprave të artit ose letërsisë publikut për qëllime 

kulturore ose edukative  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/278 

(220) 18/02/2020 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DIMENSIONS 

 

 
     

 

(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; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 
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buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje 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; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/280 

(220) 19/02/2020 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591) E kuqe e mbyllur, E kuqe, E bardhë 

(740)  Ekrem Ilazi rr.Ismet Asllani, Torinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/331 

(220) 25/02/2020 

(300) UK00003429583  18/07/2020  UK 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO, 

YEONGTONG-GU, SUWON-SI, 

GYEONGGI-DO, KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)  POWERPHONE 

 

 
     

 

(511) 9  Telefonat e mençur  
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(210) KS/M/ 2020/335 

(220) 25/02/2020 

(300) 1402859  26/09/2019  BX 

(731) SOREMARTEC S.A. 

16 Route de Trèves, L - 2633, 

Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CRISPETY, CRUNCHETY, 

PEANUT BUTTERY 

 

 
     

 

(511) 30  Pasta dhe ëmbëlsira;Çokollatë;Akullore, Sorbets (akullore me lëng    frutash) 

 dhe Akuj të tjerë ushqimor;Ëmbëlsira çokollate;Pije me bazë kakao;të gjitha mallrat e 

lartpërmendura me përmbajtje nga gjalpi prej kikiriku.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/342 

(220) 27/02/2020 

(731) PURE PARFUME SH.P.K 

Rr. “Luan Haradinaj” Pallati i Rinisë, 

p.n.Prishtinë, KS 

(591) E zezë, krem 

(740)  Murat Karadumani Rr. „Luan 

Haradinaj” p.n.  Prishtinë, Republika e 

Kosovës, 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparate për higjienen e gojës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/343 

(220) 27/02/2020 

(731) PURE PARFUME SH.P.K 

Rr.“Luan Haradinaj” Pallati i rinisë, 

p.n.Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Murat Karadumani Rr. „Luan 

Haradinaj” p.n. Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për    

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 
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kozmetike, losionet për flokë, preparate për higjienen e gojës 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/344 

(220) 27/02/2020 

(731) PURE PARFUME SH.P.K 

Rr. “Luan Haradinaj” Pallati i Rinisë, 

p.n.Prishtinë, KS 

(591) e gjelbërt, e pembe 

(740)  Murat Karadumani Rr. „Luan 

Haradinaj” p.n. Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparate për higjienen e gojës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/391 

(220) 05/03/2020 

(731) UMAREX GmbH & Co. KG 

Donnerfeld 2 59757 Arnsberg , DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  UMAREX 

 

 
     

 

(511) 9  Dylbi; monokularë; teleskopë; teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për 

armë zjarri; aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për 

pamje nate; laserë, jo për çëllime mjeksore; paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser 

shenje për armë; mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri; mjete optike për distanca; 

aparate për matje distancash; softuer për video lojra; arka të përshtatura për telefonë 

celular; kronograf (aprate për regjistrimin e kohës); bilbila sinjalizues (fishkëllima); kamera 

(fotografike); aparate dhe makina zërri; paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; alarme; bateri, elektrike; karikues baterish; bilbil për qen; syza; syza sportive; 

maska mbrojtëse; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në 

klasën 9.     

13  Armë dhe municione; armë zjarri; pistoleta (armë); pushkë (armë); pushkë; revole; 

armë të vogla; armë sportive; pistoleta starti; armë zjari të zbrazta; pistoleta ajri (armë); 

pushkë ajri (armë); armë laserike; armë zjarri gjuetie; armë me ajr të kompresuar; armë me 

gaz të kompresuar; armë gazi; pistoleta flakërimi; pushkë flakërimi; pistoleta me airsoft 

(pak ajër); armë për gjuatje të topave të gomës; pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) 

jo për qëllime rekreative; harqe; këllëf revolje; mbulesa arke të armëve të zjarrit; arka 

pushkësh; shenja nishani për armë; shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri; sisteme binarësh për armë zjarri; kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për 
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këmbzën/ paisje për blokim të këmbzës; karikues i shpejtë; montues për armë; siliciatorë; 

takëm pastrimi për armë; spraj piperi; spraj për qëllime të mbrojtjes personale; spraj iritues 

gazi; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13.   

28  Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; armë 

dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 

kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 

vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 

aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/392 

(220) 05/03/2020 

(731) UMAREX GmbH & Co. KG 

Donnerfeld 2 59757 Arnsberg Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Dylbi; monokularë; teleskopë; teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për 

armë zjarri; aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për 

pamje nate; laserë, jo për çëllime mjeksore; paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser 

shenje për armë; mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri; mjete optike për distanca; 

aparate për matje distancash; softuer për video lojra; arka të përshtatura për telefonë 

celular; kronograf (aprate për regjistrimin e kohës); bilbila sinjalizues (fishkëllima); kamera 

(fotografike); aparate dhe makina zërri; paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; alarme; bateri, elektrike; karikues baterish; bilbil për qen; syza; syza sportive; 

maska mbrojtëse; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në 

klasën 9     

13  Armë dhe municione; armë zjarri; pistoleta (armë); pushkë (armë); pushkë; revole; 

armë të vogla; armë sportive; pistoleta starti; armë zjari të zbrazta; pistoleta ajri (armë); 

pushkë ajri (armë); armë laserike; armë zjarri gjuetie; armë me ajr të kompresuar; armë me 

gaz të kompresuar; armë gazi; pistoleta flakërimi; pushkë flakërimi; pistoleta me airsoft 

(pak ajër); armë për gjuatje të topave të gomës; pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) 

jo për qëllime rekreative; harqe; këllëf revolje; mbulesa arke të armëve të zjarrit; arka 

pushkësh; shenja nishani për armë; shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri; sisteme binarësh për armë zjarri; kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për 

këmbzën/ paisje për blokim të këmbzës; karikues i shpejtë; montues për armë; siliciatorë; 

takëm pastrimi për armë; spraj piperi; spraj për qëllime të mbrojtjes personale; spraj iritues 

gazi; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13.     

28  Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; armë 

dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 
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kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 

vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 

aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/393 

(220) 05/03/2020 

(731) UMAREX GmbH & Co. KG 

Donnerfeld 2 59757 Arnsberg Germany, DE 

(591) Ngjyrë hiri, e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Dylbi; monokularë; teleskopë; teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për 

armë zjarri; aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për 

pamje nate; laserë, jo për çëllime mjeksore; paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser 

shenje për armë; mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri; mjete optike për distanca; 

aparate për matje distancash; softuer për video lojra; arka të përshtatura për telefonë 

celular; kronograf (aprate për regjistrimin e kohës); bilbila sinjalizues (fishkëllima); kamera 

(fotografike); aparate dhe makina zërri; paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; alarme; bateri, elektrike; karikues baterish; bilbil për qen; syza; syza sportive; 

maska mbrojtëse; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në 

klasën 9.     

13  Armë dhe municione; armë zjarri; pistoleta (armë); pushkë (armë); pushkë; revole; 

armë të vogla; armë sportive; pistoleta starti; armë zjari të zbrazta; pistoleta ajri (armë); 

pushkë ajri (armë); armë laserike; armë zjarri gjuetie; armë me ajr të kompresuar; armë me 

gaz të kompresuar; armë gazi; pistoleta flakërimi; pushkë flakërimi; pistoleta me airsoft 

(pak ajër); armë për gjuatje të topave të gomës; pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) 

jo për qëllime rekreative; harqe; këllëf revolje; mbulesa arke të armëve të zjarrit; arka 

pushkësh; shenja nishani për armë; shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri; sisteme binarësh për armë zjarri; kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për 

këmbzën/ paisje për blokim të këmbzës; karikues i shpejtë; montues për armë; siliciatorë; 

takëm pastrimi për armë; spraj piperi; spraj për qëllime të mbrojtjes personale; spraj iritues 

gazi; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13.     

28  Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; armë 

dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 

kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 

vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 

aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28.  
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(210) KS/M/ 2020/394 

(220) 05/03/2020 

(731) Carl Walther GmbH 

Im Lehrer Feld 1 89081 Ulm, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Vegla dore dhe orendi (që operojnë me dorë);takëm thikash;armë 

brezi;sëpata;thika;vegla shum funksionale;shpata;shpata te veçanta;hanxhar;shkop polici 

(shkop për rahje) çomange (shkop me peshë të rend në fund që shfrytëzohet si 

armë;elektrike/çelës konservash, jo elektrike;instrumented dhe vegla për qethje 

kafshësh;pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmenduar, të përfshirë në klasën 8  

9  Dylbi; monokularë; teleskopë; teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për armë 

zjarri; aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për pamje 

nate; laserë, jo për çëllime mjeksore; paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser shenje për 

armë; mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri; mjete optike për distanca; aparate për 

matje distancash; softuer për video lojra; arka të përshtatura për telefonë celular; kronograf 

(aprate për regjistrimin e kohës); bilbila sinjalizues (fishkëllima); kamera (fotografike); 

aparate dhe makina zërri; paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; 

alarme; bateri, elektrike; karikues baterish; bilbil për qen; syza; syza sportive; maska 

mbrojtëse; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 9.     

11  Aparate dhe instalime për ndriçim; ndriçues; pishtarë (bateri) elektrik xhepi; drita 

kërkimi të xhepit (bateri); pishtarë për ndriçim; dritë sinjalizuese (pishtar); reflektor; dritë 

koke; prozhektor që udhëhiqet me dorë; prozhektor; LED-ndriçues; ngrohës xhepash; pjesë 

dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmenduar, të përfshirë në klasën 11             

13  Armë dhe municione; armë zjarri; pistoleta (armë); pushkë (armë); pushkë; revole; 

armë të vogla; armë sportive; pistoleta starti; armë zjari të zbrazta; pistoleta ajri (armë); 

pushkë ajri (armë); armë laserike; armë zjarri gjuetie; armë me ajr të kompresuar; armë me 

gaz të kompresuar; armë gazi; pistoleta flakërimi; pushkë flakërimi; pistoleta me airsoft 

(pak ajër); armë për gjuatje të topave të gomës; pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) 

jo për qëllime rekreative; harqe; këllëf revolje; mbulesa arke të armëve të zjarrit; arka 

pushkësh; shenja nishani për armë; shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri; sisteme binarësh për armë zjarri; kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për 

këmbzën/ paisje për blokim të këmbzës; karikues i shpejtë; montues për armë; siliciatorë; 

takëm pastrimi për armë; spraj piperi; spraj për qëllime të mbrojtjes personale; spraj iritues 

gazi; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13  

25  Veshje, mbulesa koke, veshmbathje    

28  Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; armë 

dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 

kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 

vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 
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aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28.   

 
 

(210) KS/M/ 2020/395 

(220) 05/03/2020 

(731) Carl Walther GmbH Im Lehrer Feld 1 

89081 Ulm Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  WALTHER 

 

 
     

 

(511) 8  Vegla dore dhe orendi (që operojnë me dorë);takëm thikash;armë 

brezi;sëpata;thika;vegla shum funksionale;shpata;shpata te veçanta;hanxhar;shkop polici 

(shkop për rahje) çomange (shkop me peshë të rend në fund që shfrytëzohet si 

armë;elektrike/çelës konservash, jo elektrike;instrumented dhe vegla për qethje 

kafshësh;pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmenduar, të përfshirë në klasën 8  

9  Dylbi;monokularë;teleskopë;teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për armë 

zjarri;aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për pamje 

nate;laserë, jo për çëllime mjeksore;paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser shenje për 

armë;mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri;mjete optike për distanca;aparate për 

matje distancash;softuer për video lojra;arka të përshtatura për telefonë celular;kronograf 

(aprate për regjistrimin e kohës);bilbila sinjalizues (fishkëllima);kamera 

(fotografike);aparate dhe makina zërri;paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve;alarme;bateri, elektrike;karikues baterish;bilbil për qen;syza;syza 

sportive;maska mbrojtëse;pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të 

përfshirë në klasën 9  

11  Aparate dhe instalime për ndriçim;ndriçues;pishtarë (bateri) elektrik xhepi;drita kërkimi 

të xhepit (bateri);pishtarë për ndriçim;dritë sinjalizuese (pishtar);reflektor;dritë 

koke;prozhektor që udhëhiqet me dorë;prozhektor;LED-ndriçues;ngrohës xhepash;pjesë 

dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmenduar, të përfshirë në klasën 11  

13  Armë dhe municione;armë zjarri;pistoleta (armë);pushkë (armë);pushkë;revole;armë të 

vogla;armë sportive;pistoleta starti;armë zjari të zbrazta;pistoleta ajri (armë);pushkë ajri 

(armë);armë laserike;armë zjarri gjuetie;armë me ajr të kompresuar;armë me gaz të 

kompresuar;armë gazi;pistoleta flakërimi;pushkë flakërimi;pistoleta me airsoft (pak 

ajër);armë për gjuatje të topave të gomës;pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) jo për 

qëllime rekreative;harqe;këllëf revolje;mbulesa arke të armëve të zjarrit;arka 

pushkësh;shenja nishani për armë;shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri;sisteme binarësh për armë zjarri;kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për këmbzën/ 

paisje për blokim të këmbzës;karikues i shpejtë;montues për armë;siliciatorë;takëm 

pastrimi për armë;spraj piperi;spraj për qëllime të mbrojtjes personale;spraj iritues 

gazi;pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13.  

25  Veshje, mbulesa koke, veshmbathje   

28  Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; armë 

dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 

kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 

vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 

aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28.   
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(210) KS/M/ 2020/398 

(220) 05/03/2020 

(731) Bau Market sh.p.k Bajram Gashani 

VETERNIK-PRISHTINË, KS 

(591) E kuqe, e gjelbert, e bardhë 

(740)  ELJESA LEKU Rr. Ahmet Krasniqi, 

Arbëri-Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Dru Zjarri, briketa druri  

39  Shërbime të shprendarjes dhe ambalazhimit të peletit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/400 

(220) 06/03/2020 

(731) Po International L.L.C 

Rr.”Njazi Shehu”,Fshati Greme,70000 

Ferizaj,Republika e Kosovës , KS 

(591) E Zezë , E Kuqe ,E Verdhë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja , qaji ,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale ,mielli dhe 

produktet e drithrave ,buka,brumërat dhe ëmbërsirat,akulloret,mjalta,melasa,tharmi,pluheri 

për pjekje , kripa,mustarda,uthulla,salcat(melmesat),erëzat,akulli  

32  Birrat,ujrat mineral dhe të gazuar si dhe pijet tjera jo alkoolike,pije frutash dhe lëng 

frutash,shurupet,dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

35  Reklamim ,menaxhim biznesi ,administrim biznesi , funksione zyre,  
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(210) KS/M/ 2020/402 

(220) 06/03/2020 

(731) ILLYRIAN shpk Dardan Mehmeti 

Rr. Ali Vitia, Kulla 2, Kati 10, Nr. 1, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) E Gjelbër, e Verdhë, Portokall, 

Vjollcë, e Kaltër, e Bardhë 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 38  Dhënia me qira e qasjes në rrjetin global të kompjuterëve, ofrimi i qasjes në baza 

të të dhënave,Komunikimi përmes telefonave celular, Komunikimi përmes terminaleve 

kompjuterike, Komunikimi përmes rrjetit të fibrave optike / Komunikimi nga rrjeti me fibra 

optike, Transmetimi i mesazheve dhe imazheve përmes ndihmës kompjuterike, 

Informacione për telekomunikacionin, Ofrimi i dritareve (dhomave) për biseda në internet, 

Dërgim i mesazheve, Ofrimi i forumeve online, Transmetimi i të dhënave, Ofrimi i lidhjes 

telekomunikuese në rrjetin global të kompjuterëve, Shërbime telekonferencash, Transmetim 

i postës elektronike, Transmetim i të dhënave (dosjeve) digjitale, Ofrimi i qasjes për 

përdoruesit në rrjetin global të kompjuterëve, Shërbime të postës zanore.   

41  Informacion mbi edukimin, Testime edukative, Shërbime edukative që ofrohen nga 

Institucionet Edukative, Shërbime të lojërave të ofruara online nga një rrjet i kompjuterëve.  

42  Cloud computing, Programim kompjuterik, Dizajn i softuerëve kompjuterik, Dhënia me 

qira e softuerëve kompjuterik, Analiza të sistemeve kompjuterike, Dizajnimi i sistemeve 

kompjuterike, Konsulencë mbi softuerët kompjuterik, Konsulencë mbi teknologjinë 

kompjuterike, Konsulencë mbi sigurinë kompjuterike, Konsulencë mbi dizajnimin dhe 

zhvillimin e harduerëve kompjuterik, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga forma 

fizike në elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve elektronike për të tjerët, Krijimi dhe 

dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuara në faqe elektronike për të tjerët, 

Konsulencë mbi ruajtjen e të dhënave, Shërbime të enkriptimit të të dhënave, Digjitalizimi i 

dokumenteve [skanimi], Rikrijimi i programeve kompjuterike, Ruajtja elektronike e të 

dhënave, Dizajn i arteve grafike, Hostimi i faqeve kompjuterike (ueb faqet), Dizajn 

industrial, Konsulencë mbi Teknologjinë e Informacionit [IT], Ofrimi i informacionit për 

teknologji kompjuterike dhe programim përmes faqeve elektronike, Instalimi i shërbimeve 

kompjuterike, Konsulencë mbi sigurinë e internetit, Mirëmbajtje e softuerëve kompjuterik, 

Monitorimi i sistemeve kompjuterike përmes çasjes ,në distancë, Monitorimi i sistemeve 

kompjuterike që të zbulohen rëniet e sistemit, Monitorimi i sistemit kompjuterik për 

zbulimin e çasjes së pa autorizuar ose shkeljen e të dhënave, Sigurim i të dhënave jashtë 

vendit [off site], Ofrimi i shërbimeve outsource në fushën e teknologjisë informative, 

Rikthim apo rigjenerim i të dhënave kompjuterike, Hostim në server, Softuer si shërbim 

[SaaS], Konsulencë teknologjike, Konsulencë mbi teknologjinë e telekomunikimit, 

Përditësimi i softuerëve kompjuterik, dhënia me qira e ueb-serverëve, Konsulencë mbi ueb 

dizajn.  
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(210) KS/M/ 2020/404 

(220) 06/03/2020 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k, Prishtina” 360, 15000 

Obiliq, Kosovë, KS 

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)  HS PRODUKT 

 

 
     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/405 

(220) 06/03/2020 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k, Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E Zezë,  

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 
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anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/406 

(220) 06/03/2020 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k, Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E zezë,  

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 
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Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/407 

(220) 06/03/2020 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E zezë,  

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/408 

(220) 06/03/2020 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(591) E zezë  

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

32 

 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

     

 

(511) 13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/414 

(220) 09/03/2020 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) E bardhë, E  zezë. 

(740)  Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)  

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

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

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.  
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(210) KS/M/ 2020/416 

(220) 09/03/2020 

(731) GRAVI SH.P.K Prishtinë, Rruga 

Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati V, 16, 

10000, Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor GRAVI SH.P.K Adresa: Prishtinë, 

Rruga Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati 

V, 16, 10000, Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)  GRAVI 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile 

telefoni (të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra 

kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti); syze dielli; 

size; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura  

14  Metalet e çmuara dhe alliazhet e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gjysëm te çmuar; 

byzhyteri që ngjiten [byzhyteri kostumesh]; karfica [byzhyteri]; byzhyteri këpucësh; unaza; 

vath; qafore; qafore e ngushtë (chokers); varëse; rrathë; byzylyk; distinktiv; distinktiv me 

kapëse; brosh (brooches); karficë kravatash; shufra lidhëse; lidhjet e manshetave; rathë 

pranga; bylyzyk lidhës; zbukurues; instrumente horologjike dhe kronometrike; ora; rrypa 

për ora; ora; ora dore me tipare pedometrike (matës të hapave); shirita; kuti stolish; unazë 

çelsash, zinxhir për çelsa; zbukurues për zinxhirin e çelsave; zbukurues për unaza të 

çelsave; unaza dekorative për çelsa; etiketa për zinxhir të çelsave;etiketa për përdorim si 

stoli; mbajtës çelsash; unaza nga lëkura për çelsa; litarë për çelsa; pjesë dhe pajisje për 

mallërat e lartpërmendura.   

16  Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh; libra autografikë; 

fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e librave;fotografi; letër 

shkrimi; punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajte të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.  

25  veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, brekë, pantallona të shkurtra, xhaketa, xhupa, pjesë 

të poshtëme të tutave, mbulesa koke, çorapë, mbathje dhe pajisje për mallrat e 

larpërmendura.  

32  Pije, përfshirë ujë për pije, ujë i aromatizuar, ujë mineral dhe i gazuar; pije tjera jo 

alkoolike, përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe 

lëngje frutash përfshirë ujë kokosi; sirup, koncentrat, pluhurat dhe produktet tjera për 

përgaditjen e pijeve, përfshirë ujit të aromatizuar, ujit mineral dhe të gazuar, pijet freskuese 

jo alkoolike, pijet energjike, pijet sportive, pijet dhe lëngjet nga frutat; pije nga perimet dhe 

lëngje, birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të 
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përziera me birrë  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionimin e zyreve; shërbimet 

me shumicë dhe pakicë për shitjen e metaleve te çmuara dhe aliazheve të tyre, stolive, 

gurëve të çmuar dhe gjysëm-të çmuar, stolive që ngjiten [stolive të kostumeve], karficave 

[stolive], stolive të këpucëve, unazave, vathëve, qaforeve, qaforeve të ngushta, varëseve, 

rrathëve byzylyk;distinkteve, distinktëve me kapëse, brosh (brooches), karficë kravatash; 

shufra lidhëse; lidhjet e manshetave, rrathë pranga, byzylyk lidhës, zbukurues, instrumente 

horologjike dhe kronometrike, ora, rrypa për ora; ora dore, ora dore me tipare pedometrike 

(matës të hapave), shirita, kuti stolish, unazë çelsash, zinxhir për çelsa, zbukurues për 

zinxhirin e çelsave, zbukurues për unaza të çelsave, unaza dekorative për çelsa, etiketa për 

zinxhir të çelsave, zinxhir për çelsa për përdorim si stoli, mbajtës çelsash, unaza nga lëkura 

për çelsa, litarë për çelsa, lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë dhe gëzof i kafshëve;valixhe dhe 

çanta transportuese;ombrellë dheombrellë për ruajtjen nga dielli (parasol);shkop për 

ecje;qafore, rrip dhe rroba për kafshë;çantë me rrejete zinxhirësh; korniza për ombrella apo 

parasol;korniza për çantat e dorës;çanta rrjetë për pazar;mbështjellës për ombrella; mbajtës 

për ombrella; lamarpër ombrella apo parasol;unaza për ombrella; shkopinj për ombrella; 

mbajtës i bastunit për ecje; çanta, çanta monedhash, kuleta, mbajtëse të lejeve të udhëtimit, 

mbështjellës pasaporte, çantë dore;etiketa të bagazheve, valixhe, bagazhe, çanta sporti, 

çanta shkolle, çanta pazari, çanta kanavacë, çanta mode, çantë udhëtimi, çantë larje, çantë 

makiazhi, çantë fluturimi, çanta noti, çantë këpucësh, çantë pizhamesh;çanta plazhi;sënduk 

dhe çanta udhëtimi;çanta toaleti të shitura bosh, sapunë, parfumeri, uj toaleti, uj parfumi, uj 

koloni, kolonë, vajëra esenciale, kozmetikë, losion për flokë, toalete, deodorant, zbutës për 

flokë, shampon për flokë, depilator, qerpikë dhe thonjë artificial, zbardhues, preparate 

zbardhuese, ngjyra për flokë, tatuja të përkohshme për qëllime kozmetike, makijazh, llak 

për thonjë, aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve, 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi, filma, regjistrues i zërit dhe videove, traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese, kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim, muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme), zile 

telefoni (të shkarkueshme), publikime (të shkarkueshme), softuer kompjuteri dhe lojëra 

kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti), syze dielli, 

syze, letër, karton, gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura, afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime, periodike dhe ngjarje programesh, libra autografikë, 

fletushkë reklamash, ngjitësa, faqe e muzikës, materiale për lidhjen e librave, fotografi, 

letër shkrimi, punime arti dhe figura të vogla nga letra dhe kartoni, modele arkitekture, 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve), artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajte të letrës, kartonit apo plastikës, produkte nga letra për një përdorim, lloje të 

shtypësve, bllok printimi, kapëse parash, veshje;veshmbathje, mbulesa për kokë;shërbime 

informative, këshilluese dhe konsultuese në lidhje me të gjtha të lartëpërmendurat.  

41  bavitje; shërbimet kuturore; performimet live; shërbimet e publikimit; shërbimet e 

regjistrimit audio; performimin e muzikës dhe këndimit; realizimin e performancave audio 

vizuale; realizimin e teksteve; shërbimet e zbavitjes; publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme); shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 

e mësipërme; pajisjet audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të 

ndriçimit për grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film 

me qera; Sete për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi 

me qera; Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); 
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Studiot (Filma); Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të 

radios dhe); Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga 

tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime 

udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi; 

Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime 

të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo 

argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi 

fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; 

Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve 

elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave 

elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese; Pajisjet 

audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për grupe 

teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete për 

radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje 

(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma); 

Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); 

Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimiapo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/417 

(220) 09/03/2020 

(731) GRAVI SH.P.K 

Prishtinë, Rruga Lidhja e Prizrenit, Objekti 

Nr.2, Kati V, 16, 10000, Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) Ari (gold), me kodet e ngjyrave: 

#BE9D31 

R: 190    G:157     B:49 

C:27%   M:34%  Y:98%   K: 2% 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor GRAVI SH.P.K Prishtinë, Rruga 

Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati V, 16, 

10000, Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

36 

 

 

(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile 

telefoni (të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra 

kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti); syze dielli; 

syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura  

14  Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 

ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 

Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë.  

16  Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh; libra autografikë; 

fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

letër shkrimi; punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.  

25  veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, brekë, pantallona të shkurtra, xhaketa, xhupa, pjesë 

të poshtëme të tutave, mbulesa koke, çorapë, mbathje dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura.  

32  Pije, përfshirë ujë për pije, ujë i aromatizuar, ujë mineral dhe i gazuar; pije tjera jo 

alkoolike, përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe 

lëngje frutash përfshirë ujë kokosi; sirup, koncentrat, pluhurat dhe produktet tjera për 

përgaditjen e pijeve, përfshirë ujit të aromatizuar, ujit mineral dhe të gazuar, pijet freskuese 

jo alkoolike, pijet energjike, pijet sportive, pijet dhe lëngjet nga frutat; pije nga perimet dhe 

lëngje, birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të 

përziera me birrë.  

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionimin e zyreve; shërbimet 

me shumicë dhe pakicë për shitjen e metaleve te çmuara dhe aliazheve të tyre, stolive, 

gurëve të çmuar dhe gjysëm-të çmuar, stolive që ngjiten [stolive të kostumeve], lidhjet e 

manshetave, instrumente horologjike dhe kronometrike, ora, rrypa për ora; ora dore, ora 

dore me tipare pedometrike (matës të hapave), shirita, zinxhir për çelsa, zbukurues për 

zinxhirin e çelsave, zbukurues për unaza të çelsave, unaza dekorative për çelsa, mbajtës 

çelsash, lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë dhe gëzof i kafshëve; valixhe dhe çanta 

transportuese; çanta, çanta monedhash, kuleta, kozmetikë, toalete, deodorant, aparate për 

regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve, bartës magnetik i të 

dhënave, disqe regjistrimi, filma, regjistrues i zërit dhe videove, traka, kaseta, regjistrimet 

vinil dhe media të tjera analoge regjistruese, kompat disk, DVD-të dhe media të tjera 

dixhitale për regjistrim, muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme), zile telefoni (të 

shkarkueshme), publikime (të shkarkueshme), softuer kompjuteri dhe lojëra kompjuterike 

(përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti), syze dielli, syze, letër, 

karton, gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura, afishe, libra, libra muzikë, revista, 

pamfleta, broshura, publikime, periodike dhe ngjarje programesh, libra autografikë, 
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fletushkë reklamash, ngjitësa, faqe e muzikës, materiale për lidhjen e librave, fotografi, 

letër shkrimi, punime arti dhe figura të vogla nga letra dhe kartoni, modele arkitekture, 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve), artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajte të letrës, kartonit apo plastikës, produkte nga letra për një përdorim, lloje të 

shtypësve, bllok printimi, kapëse parash, veshje;veshmbathje, mbulesa për kokë;shërbime 

informative, këshilluese dhe konsultuese në lidhje me të gjtha të lartëpërmendurat.  

41  Zbavitje; shërbimet kuturore; performimet live; shërbimet e publikimit; shërbimet e 

regjistrimit audio; performimin e muzikës dhe këndimit; realizimin e performancave audio 

vizuale; realizimin e teksteve; shërbimet e zbavitjes; publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme); shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 

e mësipërme; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare  

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i);Informacione të arsimit; Faqosje kompjuterike elektronike; Shërbime 

argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime 

kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime argëtuese (Organizimi i); Modelimi 

për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; 

Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i 

videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i 

librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Shfaqje (Prodhimi i); 

Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios 

dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare. Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim];   
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(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile 

telefoni (të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra 
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kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti); syze dielli; 

syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura  

14  Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 

ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 

Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë.  

16  Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh; libra autografikë; 

fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

letër shkrimi; punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.  

25  veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, brekë, pantallona të shkurtra, xhaketa, xhupa, pjesë 

të poshtëme të tutave, mbulesa koke, çorapë, mbathje dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura  

32  Pije, përfshirë ujë për pije, ujë i aromatizuar, ujë mineral dhe i gazuar; pije tjera jo 

alkoolike, përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe 

lëngje frutash përfshirë ujë kokosi; sirup, koncentrat, pluhurat dhe produktet tjera për 

përgaditjen e pijeve, përfshirë ujit të aromatizuar, ujit mineral dhe të gazuar, pijet freskuese 

jo alkoolike, pijet energjike, pijet sportive, pijet dhe lëngjet nga frutat; pije nga perimet dhe 

lëngje, birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të 

përziera me birrë.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionimin e zyreve; shërbimet 

me shumicë dhe pakicë për shitjen e metaleve te çmuara dhe aliazheve të tyre, stolive, 

gurëve të çmuar dhe gjysëm-të çmuar, stolive që ngjiten [stolive të kostumeve], lidhjet e 

manshetave, instrumente horologjike dhe kronometrike, ora, rrypa për ora; ora dore, ora 

dore me tipare pedometrike (matës të hapave), shirita, zinxhir për çelsa, zbukurues për 

zinxhirin e çelsave, zbukurues për unaza të çelsave, unaza dekorative për çelsa, mbajtës 

çelsash, lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë dhe gëzof i kafshëve; valixhe dhe çanta 

transportuese; çanta, çanta monedhash, kuleta, kozmetikë, toalete, deodorant, aparate për 

regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve, bartës magnetik i të 

dhënave, disqe regjistrimi, filma, regjistrues i zërit dhe videove, traka, kaseta, regjistrimet 

vinil dhe media të tjera analoge regjistruese, kompat disk, DVD-të dhe media të tjera 

dixhitale për regjistrim, muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme), zile telefoni (të 

shkarkueshme), publikime (të shkarkueshme), softuer kompjuteri dhe lojëra kompjuterike 

(përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti), syze dielli, syze, letër, 

karton, gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura, afishe, libra, libra muzikë, revista, 

pamfleta, broshura, publikime, periodike dhe ngjarje programesh, libra autografikë, 

fletushkë reklamash, ngjitësa, faqe e muzikës, materiale për lidhjen e librave, fotografi, 

letër shkrimi, punime arti dhe figura të vogla nga letra dhe kartoni, modele arkitekture, 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve), artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajte të letrës, kartonit apo plastikës, produkte nga letra për një përdorim, lloje të 

shtypësve, bllok printimi, kapëse parash, veshje;veshmbathje, mbulesa për kokë;shërbime 
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informative, këshilluese dhe konsultuese në lidhje me të gjtha të lartëpërmendurat.  

41  Zbavitje; shërbimet kuturore; performimet live; shërbimet e publikimit; shërbimet e 

regjistrimit audio; performimin e muzikës dhe këndimit; realizimin e performancave audio 

vizuale; realizimin e teksteve; shërbimet e zbavitjes; publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme); shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 

e mësipërme; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/435 

(220) 11/03/2020 

(731) TREPHARM SH.P.K. Gurbardhi 

str.50, Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë, R. e 

Kosovës, KS 

(740)  Kaltrina Krasniqi TREPHARM 

SH.P.K. Gurbardhi str.50, Sllatinë e Madhe, 

Fushë Kosovë, R. e Kosovës 

 
 

(540)  PROGEL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare;pergatitje sanitare per qellime 

mjekesore;substance dietike per kafshe dhe jerz, leukoplaste, material per fashim, dyll 

dentar dhe material per evitimin e prishjes se dhembeve, dizinfektant, p;ergatitjet per 

shkaterrimin e paraziteve, fungicide, herbicide.  
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(210) KS/M/ 2020/436 

(220) 11/03/2020 

(731) TREPHARM SH.P.K. Gurbardhi 

str.50, Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë, R. e 

Kosovës, KS 

(740)  Kaltrina Krasniqi TREPHARM 

SH.P.K. Gurbardhi str.50, Sllatinë e Madhe, 

Fushë Kosovë, R. e Kosovës 

 
 

(540)  SULIDOR 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; pergatitje sanitare per qellime 

mjekesore;substance dietike per kafshe dhe jerz, leukoplaste, material per fashim, dyll 

dentar dhe material per evitimin e prishjes se dhembeve, dizinfektant, pergatitjet per 

shkaterrimin e paraziteve, fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/438 

(220) 12/03/2020 

(731) ÖZMER PASTACILIK VE İÇECEK 

ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA 

TURİZM VE DIŞ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Şerifali Mahallesi, Beyit Sokak, 

No:54 Ümraniye 34775 Ümraniye – 

İstanbul / Turkey, TR 

(591) E kuqe, e zezë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të thara; 

supa, bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produket qumshti, gjalpë; vajra 

ushqimore; pemë dhe perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; 

pastë domatesh; ara të përgatitura dhe fruta të thara si meze; derdhje (lyerje) lajthish dhe 

gjalpë lajthish; tahin (hallvë nga farat e susamit); vezë dhe vezë pluhur;. çipse patatesh.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate; pasta,                 

të mbushura, petë; pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), ëmbëlsira me bazë brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, 

puding orizi; mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore; erëza për 

gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh; maja, pluhur për 

pjekje (maja); miell, bullgur, nisheste për ushqim; sheqer, kube sheqeri, sheqer pluhur; çaj, 

çaj i ftohtë; ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore; çamçakëz; akullore, akull i 

ngrënshëm; kripë; cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e grimcuar, 
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çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i grimcuar 

për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz; melasë për ushqim.  

32  Birrë; preparate për bërjen e birrës; ujë mineral, ujë burimi, ujë tavoline, ujë i gazura 

(sodë); lëngje frutash dhe perimesh, koncetrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte për 

bërjen e pijeve, pije të buta joalkoolike; pije energjetike, pije sportive të pasururara me 

proteinë.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/456 

(220) 13/03/2020 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VELO 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore dijetike; produkte nga ekstrakti të kërpit; vaj CBD;  

preparate dijetike që përmbajnë vaj CBD; çamçakëz me nikotinë; qese me nikotinë; 

leucoplast të cilët përmbajnë nikotinë; shtesa ushqimore; shtesa vitamin, minerale dhe 

shtesa për ushqim; suplimente homeopatike; shtesa bimore; pije me vitamin dhe minerale; 

çamçakëz medicinal; preparate të pasuruara me vitamin dhe minerale për përdorim oral të 

cilat shiten në qese; pastilat e pasuruara me vitamin dhe minerale; shtesa për ushqim në 

formen e produkteve për zavendësimin e shujtjeve për rritjen e energjisë; bombona të 

pasuruara me kalcijum; cigare pa duhan për qëllime medicinale; zavendësuesit për duhan 

për qëllime medicinale; barishte për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata, 

ekstrakte bimore të lëngta dhe kapsula bimore; preparate bimore; krem bimorë; çaj bimorë 

për qëllime medicinale; preparate nikotine për qëllime medicinale, duke përfshirë 

shpërndarjen dhe paketimin më parë të duhanit pluhur (snus); leukoplast transdermal  

30  Çamçakëz me aromë natyrale dhe bimore (përveç vajrave eterike); pastele; bombone; 

bombone mentol; bombone gome; produkte ushqimore me bazë kërpi ose me kërp.   

34  Cigare; duhan i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues të 

duhanit (të cilët nuk janë për përdorim në medicine); cigare, cigarilos; çakmak; shkrepsa; 

produkte për duhanpirës; letër duhani; tub cigare; filter për cigare; makina xhepi për 

mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve të cigareve me duhan; cigare 

elekronike; paisje për cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani 

të cilat ngrohen; paisje dhe pjesët e tyre të cilat shërbejnë për ngrohjen e duhanit; paisje për 

makinat të cilat shërbejnë për ngrohjen e duhanit; zëvendësues të duhanit të cilët thithen; 

cigare të cilat përmbajnë zëvendësues të duhanit; tabakere; kuti për cigare;  snus me duvan; 

burmut me duhan; snus pa duhan; burmut pa duhan; çese nikotini pa duhan për përdorim 

oral (të cilat nuk janë për përdorim medicinal).  
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(210) KS/M/ 2020/462 

(220) 17/03/2020 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover New 

Jersey 07936, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  HALLS Mbushu me frymë 

 

 
     

 

(511) 5  ëmbëlsira medicinale.   

30  ëmbëlsira, çokolata jomedicinale, çokolata, ëmbëlsira nga sheqeri, produkte konditore 

(ëmbëlsirash) duke përfshirë rrënjë të ëmbla (ëmbëlsirë), karamele tofi, ëmbëlsira, 

gjelatinë, bonbon, çamçakëz, ëmbëlsira të ngrira, ëmbëlsira të ftohura, akullore, kuleq, 

biskota dhe desert.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/475 

(220) 23/03/2020 

(300) 14138/2019  28/10/2019  CH 

(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CYCLOPS 

 

 
     

 

(511) 14  Prodhime të orës, përkatësisht, orë, orët e dorës, pjesët e orës dhe pajisjet e  

ortarit dhe pajisjet shtesë për orët dhe pajisjet e ortarit, të cilat nuk përfshihen në klasa të 

tjera, orë dhe instrumente të tjera kronometrike, hornometra, kronografë (orëtari), rripa për 

orë, numrues kohe [prodhime ortari], kuti dhe këllef për të shfaqur orët, orë mates  dhe 

stoli, mekanizma për orë dhe pjesë të tyre; bizhuteri; gurë të çmuar dhe gurë gjysëm të 

çmuar; metale të çmuara dhe legurat e tyre; gjilpëra (bizhuteri). 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/513 

(220) 06/04/2020 

(731) Cremio EAD Sole owned joint-stock 

company, duly incorporated in Bulgaria 

12-14 Iliyantsi boulevard, 1220 Sofia, 

BULGARIA, BG 

(591) Blu, e gjelbërt 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 5  Qumësht ushqimor për foshnjë; Shtesa dietike dhe ushqyese; Prodhime ushqimore 

me albumina për qëllime mjekësore; Ushqim për diabetikët; Preparate ushqimore dietetike 

të përshtatura për përdorim mjekësor; Preparate vitaminash në natyrën e shtesave 

ushqimore; Shtesa ushqimore shëndetësore të bëra kryesisht nga vitaminat; Shtesa  

ushqimore shëndetësore të bëra kryesisht nga mineralet; Përzierje plotësuese ushqyese si 

shtesë ushqimore në formë pije; Shtesa ushqimore shëndetësore për personat me kërkesa të 

veçanta dietike  

29  Frutat e përpunuara, kërpudhat dhe perimet (përfshirë frutat arrore dhe perimet e grupit 

bishtajor);vajrat dhe yndyrnat; peshku, ushqim deti dhe molusqet; produkte të bulmetit nga 

baxho e qumeshtit dhe zëvendësues të tyre; vezët e zogjve dhe produktet të  vezëve; pijet që 

kanë bazë qumështin; gjalpë; zëvendësuesit të gjalpit; djathë; zëvendësuesit e djathit; 

qumësht kokosi për qëllime gatimi; krem për kafe; qumësht i avulluar; pijet qumështi te 

aromatizuara; jogurte të aromatizuar; akullore me krem/ shllak; margarinë; maskarpone; 

qumësht; produkte qumështi; jogurt; pije me bazë kosi; yndyrna shtazore për ngrënie; 

përgatitje nga gjalpi; yndyrë kokosi; Yndyrna për gatim; Vajra gatimi; yndyrnat e 

ngrënëshme; vajra vegjetale (bimore) për ushqim; vajrat ushqimor të përfituara nga peshqit 

[përveç vajit të mëlçisë së merlucit]; vajra të ngrënshme për përdorim në gatimin e 

produkteve ushqimore; vaj palme për ushqim; gjalpë prodhuar nga farat;  vaj luledielli për 

ushqim; shkopinj te ngrënshëm te bëra  me fruta arrore organike dhe me bazë farërash; 

Qipsa patatesh; sallatat e parapërgatitura; ushqime  tip snek me bazë farërash; ushqime  tip 

snek me bazë perimesh bishtajore; ushqime  tip snek me bazë perimesh; koncentratet e 

supës; deserte me bazë jogurti; yndyrna vegjetale (bimore) për gatim; yndyrna vegjetale për 

ushqim; krem artificial (zëvendësues të produkteve të qumështit e bylmetit); Zëvendësuesit 

e kremit, ajkës së jogurtit; xhelatinat (marmelatat), reçelet, kompostot, salcë e frutave dhe 

perimeve; Kremer jo me bazë qumështi; Krem pluhur.  

30  Preparate vegjetale për t’u përdorur si zëvendësues të kafesë;Preparate aromatike për 

pasta;Ëmbëlsirë çokollate e mbështjellë me kokrriza sheqeri;Ushqime meze të lehtë që 

përbëhen kryesisht nga  bonbonerira (ëmbësira të vogla);Pite të ngrira me jogurt;Sheqernat, 

ëmbëlsuesit natyralë, veshjet dhe mbushjet e ëmbla per ëmbësira, produkte nga 

bletët;Ëmbëlsirat prej qumështit;Glazurë dhe mbushje të ëmbla per ëmbësira;prodhime ne 

forma prej jogurtit të ngrirë;Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet;Produkte të pjekura 

ne furrë, ëmbëlsira ne forma, çokollatë dhe deserte;Kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësuesit 

e tyre;Kripëra, erëza, aromatizues dhe melmesa per shije;Kokrra drithi të përpunuara, 

niseshte dhe produkte të bëra prej tyre, përgatitje per pjekje dhe maja;Pjesët e sipërme 

permbi, tip Marshmallou;Vol-au-vents;Ëmbëlsira pa sheqer;Pasta që përmbajnë 

kremra;Glazurë ëmbëlsirash me forma;Kekët;Kekë/torta me krem;Përzierjet për 

torta;Përzierjet për pasta.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/523 

(220) 10/04/2020 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

(591)  e gjelbert e lehte (akuamari),e gjelbert 

e erret, e zeze, e bardhe  

(540)   
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(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; shampot; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/526 

(220) 10/04/2020 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

(591) e gjelbert e lehte (akuamari), e gjelbert 

e erret, e zeze, e bardhe 

 
 

(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  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/535 

(220) 10/04/2020 

(300) 78932  15/10/2019  JM 

(731) Beats Electronics, LLC 

8600 Hayden Place Culver City, California 

90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

(540)  BEATS SOLO PRO 
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(511) 9  “Dëgjuese; kufje; kufje të vogla te veshit; zmadhues zëri; altoparlantë; kufje; 

mikrofona; kabllo audio; mbushës, kabllo mbushës, dhe mbushës rryme për përdorim me 

dëgjuese, kufje, kufje të vogla, dhe altoparlantë; kuti për mbajtjen e dëgjueseve, kufjeve, 

kufjeve të vogla, dhe altoparlantëve; kuti mbrojtëse për dëgjuese, kufje, kufje të vogla, dhe 

altoparlantët; mbulesa, çanta dhe kuti të përshtatura apo të formësuara për të mbajtur audio 

pllejerë, dëgjuese, kufje, kufje të vogla, dhe altoparlantë; dëgjuese, kufje, kufje të vogla, 

dhe aksesorie të altoparlantëve, kryesisht rripa, kordon qafe, tel dhe shirita; softuer 

kompjuterik për kontrollimin dhe përditësimin e dëgjueseve, kufjeve, kufjeve të vogla, dhe 

altoparlantëve.”       

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/543 

(220) 16/04/2020 

(731) Ludovico Martelli S.r.l. 

Via Faentina 169/12 Loc. Caldine - Fiesole 

(FIRENZE), IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  PRORASO 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte jomedicinale kozmetike dhe toaleti; mjete jomedicinale për pastrimin e 

dhëmbëve (pasta, gjel, lëng); parfem, vaj eterik; preparate për zbardhim dhe substanca tjera 

për përdorim në lavanderi; preparate për pastrim, polirim, gërryerje dhe preparate për 

gërryerje.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/544 

(220) 17/04/2020 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US 

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

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

(540)  LENOR PROFESSIONAL 

FORMULA   

 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese; preparate pastrimi; vajra esencialë; zbutës të pëlhurave për 

përdorim ne lavanderi; zbardhues lavanderi; preparate lavanderie; vajra për qëllime 

pastrimi; sapun; heqës të njollave 
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(210) KS/M/ 2020/545 

(220) 17/04/2020 

(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)  Baturrica 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave); verë; verëra të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/546 

(220) 17/04/2020 

(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)  Le Chene d'Argent 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu,  ekstrakte të mishit, pemë dhe perime te 

konzervuara,  thara dhe ziera; xhelatinë, reçel ; vezë, qumësht, produkte të qumështit, vaj 

dhe yndyrë për ushqim; mallërat e përmendura të cilat përmbajnë konzervanse; shujta të 

gatëshme ushqimi të cilat përmbajnë mallëra të lartëcekura  

30  Salca  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/547 

(220) 17/04/2020 

(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)  Sondey Grandino 

 

 
     

 

(511) 30  Bukë, Pjekurina dhe embëlsira, pjekurina, biskota,  biskota të shkotlandës të 

punuara me gjalpë, kuleç të embël; duke përfshirë të gjithë mallin e përmendur të punuar 

me çokolatë dhe /ose me zavendesues të sheqerit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/548 

(220) 17/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 30  Bukë, pjekurina dhe embëlsira nga sheqeri, pjekurina, biskota, biskota të 

mbushura me kremë,  kako biskota të mbushura me  kremë, biskota çokolate të mbushur 

me kremë, kuleç të embël; duke përfshirë të gjitha mallërat e përmendura me çokolatë  dhe 

/ ose me zavendësues  me sheqer  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/549 

(220) 17/04/2020 

(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)  A ME TPO 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave); Uzo.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/550 

(220) 17/04/2020 

(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)  Abrachan 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike, përkatësisht, viski.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/569 

(220) 21/04/2020 

(731) “Agro Kor” Sh.P.K. 

Rr.” H.Prishtina”, Obiliq, Kosovë, KS 

(591) e hirit dhe ngjyra e drurit 

(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 
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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/ 2020/570 

(220) 21/04/2020 

(731) Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. 

Rruga Lalëzit, Komuna Maminas 1001, 

Durrës, Shqipëri, AL 

(591) E kuqe, e verdhë, floriri dhe e bardhë 

(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)  

35  Prezantimi i mallrave nëpërmjet medias se komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakicë; Administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

Marketingu; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Reklamim e publicitet; Reklamim i mallrave ne 

vitrina te dyqanit; Shërbime të ndërmjetësimit tregtar; Shërbime të prokurimit për të tjerët 

[blerja e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera]; Shërbimet e agjencisë import-

eksport, te gjitha dhe nepermjet internetit dhe sherbimeve online.  
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(210) KS/M/ 2020/643 

(220) 24/04/2020 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(591) E kuqe, E Verdhë, E bardhë 

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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.  

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).  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/647 

(220) 24/04/2020 

(731) YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE 

NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ  

SARAY MAH. FATİH SULTAN 

MEHMET BLV. NO:327 SARAY  

Turkey, TR 

(591)  

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe loja; produkte të mishit të përpunuar, pulsione të 

thata, supa, bukë, ullinj të përpunuar, pastë ulliri, qumësht me origjinë shtazore; qumësht 

me origjinë bimore [zëvendësues të qumështit]; produkte qumështi; gjalpë, vajra 

ushqimore, fruta dhe perime të thata, të ruajtura, të ngrira, të gatuara, të tymosura ose të 

kripura; paste domate, arra të përgatitura dhe fruta të thata si snacks, përhapjen e lajthisë 

dhe gjalpin e kikirikut; tahini (paste e farës së susamit), vezë dhe vezë pluhur, patate të 

skuqura.  

30  Kafe, kakao; pije të bazuara në kafe ose kakao, pije me bazë çokollate, makarona, shuk 

buke të mbushur, petë, pasta dhe produkte buke bazuar në miell; ëmbëlsira të bazuara në 

miell dhe çokollatë; bukë, simit [buke turke në formë unaze e mbuluar me farat e susamit], 
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poğaça [buke turke], pite, sanduiçe, katmer [pasta turke], byrek, ëmbëlsira, bakllava 

[ëmbëlsirë turke bazuar në shurup të veshur me brumë], kadayıf [ëmbëlsirë turke e bazuar 

në brumë]; ëmbëlsira të bazuara në brumë të veshur me shurup; puding, krem karamel, 

kazandibi [puding turk], pudding orizi, keşkül [puding turk], mjaltë, zam bletësh për 

konsum njerëzor, propolis për qëllime ushqimore, kremrat për ushqime, vanilje 

(aromatizues), erëza, salcat (kremrat), salcë e domates , maja, pluhur pjekje, miell, bollgur, 

niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kubik, sheqer pluhur, çaj, çaj i ftohte, ëmbëlsira, 

çokollatë, biskota, krokante, vafer, çamçakëza, akullore, ilaçe të ngrënshme, kripë, drithëra 

ushqim me bazë rostiçeri, kokoshka, tërshëra të grimcuara, patate të skuqura, drithëra për 

mëngjes, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të grimcuar për konsum njerëzor, 

tërshëra të përpunuar për konsum njerëzor, thekër të përpunuar për konsum njerëzor, oriz; 

melasa për ushqim.  

32  Birra, përgatitje për të bërë birrë, ujë mineral, ujë burimi, ujë tryezë, ujë sode, lëngje 

frutash dhe perimesh, koncentrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte për të bërë pije, pije 

joalkoolike të buta, pije energjetike; pije sportive të pasura me proteina.. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/735 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Kaltërt e hapur, kaltër e errët, e 

bardhë, hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Pjekurina, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; sheqer; ëmbëltues natyral; ëmbëlsues 

(bombona); shufra çokollate dhe çamçakëz; pllaka drithërash dhe pllaka energjetike; kuleç 

të ëmbël, torte, tart dhe biskota (kuleç të ëmbël të vegjël); produkte në bazë çokollate; 

produkte ëmbëlsirash; shufra (rend) ëmbëlsirash; produkte ëmbëlsirash në formë të ngrirë; 

produkte ëmbëlsirash pa medikamente, bombona.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/742 

(220) 30/04/2020 

(731) BÁBEL Sajt Kft. Népfürdő utca 22. 

B. ép. IX. em, H-1138 Budapest, Hungary, 

HU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  BUDA 
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(511) 29  Produkte të qumështit; djath.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/746 

(220) 30/04/2020 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm GroveHouse, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  The Big Music Show 

 

 
     

 

(511) 15  Instrumente muzikore.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira 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 të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike  

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

38  Telekomunikacione.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/766 

(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)  Cien 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë; kozmetikë dokorative; grim; deodorante 

dhe preparate kundër djersitjes për përdorim personal; krem për banjë dhe dush; xhel për 

banjë dhe dush; preparate për depilim; kripëra për larje; vaj për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje, jo për qëllime mjekësore; preparate për pastrim, kujdes dhe mirëmbajtje të flokut; 

shampon; tonik për flokë; llaqe për flokë; ngjyra për flokë dhe pajisje tjera për heqjen e 

ngjyrës për flokë; pajisje për mbrojtjen nga dielli, për qëllime kozmetike; losion për 

kujdesin pas rrezitjes; pajisje për pastrimin e dhëmbëve; pajisje për shpërlarjen e gojës; 

preparate jomedicinale për higjienen orale dhe kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe 

shkopinj me lesh pambuku për përdorim kozmetik; facoleta dhe letër tualeti, të njomura me 

losione kozmetike  

5  Yndyrëra dhe krema medicinale për kujdesin e lëkurës; pudër (pluhur) mjekësorë për 

kujdesin dhe shërimin e plagëve; pajisje për mbrojtjen nga dielli për qëllime mjekësore, 

pajisje mjekësore për kujdesin e lëkurës pas rrezitjes; krip për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje për përdorim mjekësorë; pajisje për pastrimin e dhëmbëve për përdorim mjekësor; 
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pajisje mjekësore për shpërlarjen e gojës; preparate mjekësore për higjienën orale dhe 

kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe shkopinj me lesh pambuku për përdorim 

mjekësor; produkte për higjienën femërore, domethënë vata higjienike, vata higjienike për 

përdorim ditor, tampon; brekë higjienike; pelena për bebe; brekë-pelenë për bebe, nga letra 

apo celuloza; pelena për beba nga materiali i tekstilit.  

8  Brisk rroje dhe thikëza për brisk rroje; instrumente rroje; dozer, shtëpiza dhe gëzhoja të 

cilat përmbajnë mprehëse; mjete për manikyr dhe pedikyr; aksesorë për pedikyr; futrollë 

për instrumentet e manikyrit dhe pedikyrit; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e 

lartëpërmendura.  

16  Letër, karton dhe produkte e bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë), 

domethënë, facoleta nga celuloza për kujdesin e fytyrës dhe lëkurës, facoleta nga celuloza 

për qëllime kozmetike, jastek të vegjël nga letra për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës, letër 

tualeti, letër e lagur tualeti, facoletë  

25  Brekë në formë të pelenave të cilat vishen (rroba).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/767 

(220) 30/04/2020 

(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)  Sensiplast 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e fytyres, posaçërisht lekoplaste për fytyrë  për zvogëlimin 

dhe pastrimin e poreve; preparate për kujdesin e fytyres, posaçërisht lekoplaste kunder 

rrudhave te ballit, sipërfaqes ne mes te vetullave dhe siperfaqes rreth buzëve; preparate 

kozmetike për banjë- dush-larje;  vajëra eterike  dhe esenca [gjithashtu të lagura –

impregnuara ne jastek  te vegjel ngjites]; hidrogjen peroksid për perdorim kozmetik; 

hidrogjen peroksid për perdorim ne flokë.  

5  Sperkates (sprej) antiseptik për përdorim ne lëkurë, posaçërisht sprej pë plagë; Yndyrë 

antiseptike; yndyrë mjekësore dhe xhelatinë për vendosje ne lëkurë; krema për përdorim 

farmaceutik;  balsam farmaceutik për buzë, Krema mjekësore për buzë, xhelatinë dhe 

balsam për buzë, ne veçanti xhelatinë kunder herpesit ; Yndyra kunder djegëjeve nga dielli; 

Preparate antiseptike për kurimin e plagëve, posaçërisht kremë për plagë, Yndyra sheruese 

dhe xhelatina  për rigjeberimin e plagëve; barera per kurimin e djegëjeve dhe grithjeve; 

Mjete mjekësore dezinfektuese për vendosje ne lëkurë, sprej për dezinfektim, gjel per 

dezinfektim; Sprej për za trashje te gjakut; Spreje kundër insekteve, posaçërisht kunder  

rriqërave; facoleta për pastrim  te lagura –impregnuara me mjete për dezinfektim  për 

nevoja sanitare, posaçërisht facoleta për rriqëra  të cilat perdoren pas pickimit te rriqërave, 

facoleta për pastrimin dhe kurimin e djegëjeve; Fasha kirurgjike; material mjekësore për 

lidhje-fashim;  për mbyllje/mbajtje të fashes; fasha fiksative; fasha për dezinfektim; fasha 

elastike; fasha mjekësore; fasha hidrogjenike; fasha sterile dhe kompresa; Kompresa; fasha 

për përdorim shendetësorë, posaçërisht për ndezje të  tetives se thembres se  Akilit; 

Kompresa, posasçërisht kompresa të ftohura  dhe ngrohta; fasha për ndihmen e parë; kuti të 

mbushura te ndihmës se parë, posaçërisht  për automjete ; kuti për ndihëm të pare,  te 
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mbushura; complete per udhëtim për ndihmen e parë;  çanta të mbushura për ndihmen e 

pare për automjete dhe biçikleta; lekoplaste, material për lidhje; lekoplaste rezistuese ndaj 

ujit, lekoplaste te qëndrueshëm ndaj dushit, lekoplaste ne formë spreji  si shtresa mbrojtëse  

per vendosjen direkte ne djegëje  dhe siperfaqe tjera të lenduara të lëkurës; lekoplaste 

sheruese, lekoplaste për djegëje, lekoplaste ngjitëse, lekoplaste për grithje sipërfaqësore, 

lekoplaste për lëkurë; lekoplaste për mbrojtjën e lëkurës nga mpirja, lekoplaste për lytha , 

lekoplaste për fluska të mbushura me ujë (te lendimet  me kepucë), lekoplaste për shputa 

kunder shtypjeve nga këpucët- mbathjet, lekoplaste për mbrojtjën gishtave të këmbëve, 

unaza për mbrojtjën e  gishtave të këmbëve , lekoplaste për mbrojtjën e gishtave të 

këmbëve  me jastek xhelatine ;  lekoplaste të mbushura të trasha për përmirësimin e  

shpërndarjës se shtypjes  dhe lehtesimin e dhimbëjes ne shputa gjatë një periudhe te gjatë   

te qendrimit në këmbë  ose përgjatë mbajtjës se këpucëve me taka të larta; lekoplaste 

transdermale, posaçërisht lekoplaste për herpes; Pika për sy; Zberthyes për lente kontakti; 

Preparate terapeutike për larje-pastrim -dush; Vitamine dhe preparate vitaminoze; Minerale 

[si shtojca ushqimi]; pluhura proteinesh; katrore vitaminash dhe proteinash ; 

medikamente(hapa) vitaminoze dhe  me fruta mali; Inhaluese; tablet pastille(qirinj)  për fyt; 

mjete për pastrimin e hundes; preparate mjekësore ne dukje të sprejit nazal; vajëra 

mjekësore; yndyra te ngrohëta për përdorim mjekësorë ;  sprej ftohës për qellime 

mjekësore; purgativ [mjete për pastrim]; alkool mjekësorë; shtojca ushqyese për 

kontrollimin e holosterolit; qumësht blete për përdorim  mjekësorë; hidrogjen peroksid për 

përdorim mjekësorë; Bukë të adaptuar për përdorim mjekësorë; Preparate farmaceutike, 

preparate sanitare, shtojca ushqyese dhe embëltues farmaceutik  (perpos preparative te cilat 

janë të çastëshme  vetem me recept  per rregullimin e nivelit te kalciumit, fosforit ose 

hormonit paratiroid  ne  gjak ose për kurimin hiperparatiroizmit, hiperkalcemisë ose 

çregullimeve ose sëmundjeve  të lidhura me metabolizem të kockave).  

8  Pinceta, posaçërisht pinceta për nxjerrjen e rriqërave ; Gërshërë.  

9  Trekendësh paralajmërues për automjete; jelek për shpetim.  

10  Çorapë mjekësore; çorapë për diabetik; çorapë  mjekësore mbeshtetese; çorapë deri ne 

gjunjë te kompresuara, çorapë deri ne gjunjë për qellime terapeutike; fasha për qellime 

mjekësore, posaçërisht fasha për ënjtje të nyjës të gishtit të madh të kembës ; Fasha për 

gishta; shtrengues për shputa; Fasha, elastike; Fasha të mbushura për qëllime mbështetjeje, 

posaçërisht me shtesa gjeli; fasha të cilat përmbajnë baker; fasha për nyje, fasha te 

kompresuara; Produkte ortopedike; fasha ortopedike; shirita ortopedik; Fasha sportive ose 

fasha ne formë çorapesh; 

Fasha ortopedike per mbeshtetje të gishtave te kembës; Fasha për shputa  [mbeshtetes]; 

Fasha për lehtësimin e shtypjes  për mbeshtetje  anatomike; Fasha elastike mbeshtetese;  

mbeshtetese elastike për bërryl; Mbeshtetese elestike për nyjen levizese- çafë te kembës; 

Mbeshtetese elestike për nyjet e dores; Fasha te kompresuara elastike për qellime 

kirurgjike; Fasha elastike te kompresuara për qellime mjekësore; çorapë deri ne gjunj 

elastike[per qellime mjekësore]; Mbeshtetese elastike për gjunj; Fasha ngjitese 

(suspenzione); Jelek për qellime mjekësore dhe ortopedike, posaçërisht  jelek të cilët 

ngrohin; shirita mbeshtetes për kurriz  për qellime mjekësore; lekoplaste të cilat janë pajisje  

për terapi me ngrohje,posaçërisht  lekoplaste të cilat  ngrohin; Lekoplaste freskuese- 

ftohëse, lekoplaste për terapi ngohëse, kompresa të ngrohta; paketime të ftohëta dhe 

ngrohëta për qellime mjekësore; jasek te vegjel për përdorime mjekësore, posaçërisht jastek 

për  damarë (vena); artikuj të ngrohët për lehtësimin e dhimbjës ne muskuj, posaçërisht 
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jastek  ngrohes për terapi, jastek për qafë, jastek për shpindë me dhe pa shirit per perforcim, 

jastek për terapi ngrohëse  të cilët përmbajnë baltë; aparate për mbajtjën e kondicionit fizik, 

posaçërisht jastek per qellime  mjekësore, terapeutike dhe / ose  ortopedike, posaçërisht 

jasteket e vegjel për damarë- vena te gjakut; Jastek për fitnes, jastek për shpindë, jastek  per 

ulëse/karrika, jasek për tu ulur ne formë pyke, jastek për baraspeshim dhe ushtrim  te 

baraspeshës, për përmirësim dhe mbajtje të qendrimit, për  trening dhe forcim të muskujve 

të  thellëisë se legenit (pjesë e poshtme e kurrizit); Aparate për trening dhe aparate 

mjekësore  për rehabilitim mjekësorë  dhe pӕr stimulim, për përdorime  mjekësore, 

posaçërisht aparate për ushtrime të damarëe-venave te gjakut;  epave pr vesh (mbrojtese pr 

vesh); Dorashka pr prdorim mjeksor; Grsher mjeksore;Batanije mjeksore për ngrohje të 

pacientve; Maska respiratore dhe respiratorë për frymëmarrje artificiale; thasë për pastrimin 

e hundes; dilatuesit e hundës; shirita kinesiologjie.  

11  Termofor; termofora elektrike të ujit; termofore xhel.  

16  Pamfleta, veçanërisht pamflete informuese që përmbajnë informacione mbi përhapjen e 

rriqërave.  

18  Çanta të papërshkueshme nga zjarri, veçanërisht për ruajtjen e kompleteve për djegëje  

24  Mbulesa mbrojtëse për jorgan, jastëk dhe dyshekë.  

25  Çorapë dhe çorapë deri ne gjunj; çorapë për pantolla; Këpucë.  

30  Embëlsira; Bukë; Qumësht blete  

32  Pije proteine dhe izotonike; pilula të gazuara të pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/789 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Bardhe, e zeze, e kuqe, hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra dhe pije jo alkoolike; preparate për përgaditjen e pijeve; pije jo alkoolike; 

kola; pije energjike; pije energjike me kafeinë.  
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(210) KS/M/ 2020/821 

(220) 05/05/2020 

(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)  Sondey  take it 

 

 
     

 

(511) 30  Produkte bukëpjekësish; pjekurina, kek (embelsirë); përfshirë të gjitha mallrat e 

lartpërmendura me çokolatë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/822 

(220) 05/05/2020 

(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)  Space Cookies 

 

 
     

 

(511) 30  Drithëra të përpunuar, nisheste dhe produkte të tyre, produkte për pjekje dhe 

tharem; drithëra; drithëra për mëngjes; muesli; grimësira nga drithërat; grimësira nga  

muesli; katrore nga  drithërat; katrore nga muesli; katrore që përmbajnë një përzierje 

kokrrash, fruta  arrash dhe fruta të thata [produkte ëmbëlsirash].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/823 

(220) 05/05/2020 

(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)  Spiralo 

 

 
     

 

(511) 30  Akulli për ushqim; akullore; sherbet me aromatizues frutash dhe ngjyra (sorbei) [i 

akullt]; akullore me fruta; akullore uji.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/824 

(220) 05/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 3  Sapun; parfumeri; vajra esencialë; kozmetikë, deodorantë për përdorim personal; 

losione për flokët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/825 

(220) 05/05/2020 

(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)  Summernight Star 

 

 
     

 

(511) 30  Çajrat, çajra të frutave, çajra të frutave më aromë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/826 

(220) 05/05/2020 

(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)  Sunrise 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike të përziera të para-përgaditura; pije ne bazë të pijeve të forta 

alkoolike; Pije alkoolike të përziera të përgatitura paraprakisht më përberje  të ulëta alkooli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/828 

(220) 05/05/2020 

(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)  Kuljanka 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte tualeti; preparate për pastrim dhe preparate për parfimim; lesh pambuku 

për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike.  

4  Karburante dhe materie tjera për ndriçim; qirinj dhe fitila për ndriçim; qirinj aromatik; 

komplete qirinjsh; ndriqim nate [qirinj]; qirinj; qirinj për thithjen e tymit; ndezës; pluhur 

qymyrguri [karburant]; lubrifikant sintetik; pajisje për lubrifikim, dyll dhe lëngje  

6  Foli nga metali për mbështjellje dhe paketim; hekrari; foli nga metali për gatim; foli 
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alumini; metalet e papërpunuara dhe gjysëm të përpunuara jo të çmuara për t’u përdorur në 

prodhimin e mëtutjeshëm.  

8  Aksesorë për përgatitjen e ushqimit përfshirë thika kuzhine enë për ushqim; pajisje 

njëpërdorimëshe për tryezë [enë për ushqim] të bëra prej plastikës.  

11  Pajisje për ndriçim dhe reflektorë; llampion (dritë dekorative); burime drite vetë-

ndriçuese; makinë për ndriçim led; shkrepsa.  

16  Letër dhe kartuq; thasë dhe artikuj për paketim, mbështjellëse dhe magazinim nga letra, 

kartuqi ose plastikës; materiale dhe pajisje dekorative dhe artistike; gjëra të shtypura; 

produkte nga letra njëpërdorimëshe; materiale për filtrimin e letrës; goma [ngjitëse] për 

përdorim në zyrë ose shtëpiak; vepra arti dhe figura prej letre dhe kartuqi dhe modele 

arkitektësh; foli plastike për mbështjellje; foli për mbështjelljen e dhuratave; fletë nga 

celuloza e recikluar për mbështjellje; filtër letre; thasë nga plastika për paketim; thasë nga 

letra për paketim; thasë të vegjël letre për paketim.  

17  Fletë polipropileni në të cilat mund të shtypet; materiale plastike në formë letre 

[produkte gjysem-polipropelini]; foli nga plastika [produkte gjysem-polipropelini]; fletë 

polietileni në të cilat mund të shtypet; fletë nga poliesteri [përveq atyre për mbështjellje ose 

paketim]; foli të mveshura me ngjitës për përdorim në prodhim.  

21  Enë për ngrënje, enë për gatim dhe ruajtjen e ushqimit; pijata tavolinash për një 

përdorim; gota nga letra ose plastika.  

22  Material për mbështjellje dhe mbushje; pambuk për mbushje; pambuk për mbushje dhe 

shtresa për mobilje; thasë dhe torba (çanta) (të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera)  

29  Peshk, fruta deti dhe molusqe; produkte të qumështit dhe zëvendësues të qumështit; 

fruta, kërpudha dhe perime të përpunuara (përfshirë frutat arrore dhe ato bishtajore); vezë të 

shpendëve dhe produkte nga vezët; vaj dhe yndyra; produkte mishi; supa; gjella të gatshme 

të cilat përmbajnë (kryesisht) vezë; gjella të përgaditura të cilat përbëhen kryesisht nga 

mishi; gjella të gatshme të cilat përbëhen kryesisht nga shpendët; gjella të përgaditura të 

cilat përbëhen kryesisht nga zëvendësuesit e mishit; gjella të gatshme të cilat përmbajnë 

(kryesisht) mish pule; gjella të gatshme të cilat përmbajnë (kryesisht) përshutë; gjella të 

përgatitura që përbëhen kryesisht nga fruta deti; gjella të ngrira të cilat kryesisht përbëhen 

nga perimet; gjella të përgaditura nga shpendët (mbizotërojnë shpendët); bujon (supë në 

kubëza); deserte të përgaditura nga produktet e qumështit; puding qumështi.        

30  Produkte bukëpjekësish, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; akull, akullore, jogurt i ngrirë 

dhe sherbete; kafe, çaja dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; kripëra, shtesë erëzash, aroma 

dhe erëza; kokrra drithërash të përpunuara, nisheste dhe produkte nga to, produkte për 

pjekje dhe tharm buke; sheqer, ëmbëlsues natyral, lyerës dhe mbushës të ëmbël, produkte 

bletësh; gjella të gatshme të cilat përmbajnë brumëra; gjella në bazë orizi; ushqim i 

përgaditur në formë pice; gjellë e thatë dhe e lëngshme e gatshme për shërbim, të cilat 

kryesisht përbëhen nga orizi; gjellë e thatë dhe e lëngshme e gatshme për shërbim, të cilat 

kryesisht përbëhen nga brumërat; grimtësira në bazë të nishestes së drithërave; grimtësira 

nga fara të plota të grurit; grimtësira të bëra nga mielli i misrit; grimtësira të bëra nga mielli 

i patatës; ushqim me bazë orizi; grimtësira të bëra nga thërimet e bukës; grimtësira në bazë 

të drithërave; grimtësira të prodhuara nga musli (perzierje e drithërave); grimtësira të cilat 

kryesisht përbëhen nga buka; grimtësira tortilla; grimtësira në bazë susami.  

32  Birra dhe pije me avull jo alkoolike; preparate për punimin e pijeve; pije jo alkoolike.  

33  Pije alkoolike (përveq birrës); preparate për punimin e pijeve alkoolike; ekstrakte 

alkoolike të frutave; koncentrat alkooli; ekstrakt alkooli.  
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(210) KS/M/ 2020/829 

(220) 05/05/2020 

(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)  Kushino 

 

 
     

 

(511) 7  Thika elektrike.  

8  Pajisje ushqimi, thika, pajisje tryeze.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/830 

(220) 05/05/2020 

(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)  La Cytelle 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/831 

(220) 05/05/2020 

(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)  SPLASHY'S 

 

 
     

 

(511) 29  Patatina nga patatet, patatina nga perimet dhe grimësira ne bazë patatesh; 

grimësira ne bazë perimesh; grimësira në bazë të frutave të përpunuar të arrave  dhe/ose 

bajameve.  

30  Produkte bukëpjekësish, posaçerisht grurit; grimësira me bazë drithërash, grimësira nga 

mielli i grurit; grimësira nga mielli i patates, grurit,orizit dhe misrit. 
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(210) KS/M/ 2020/832 

(220) 05/05/2020 

(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)  Starland 

 

 
     

 

(511) 30  Embëlsira (bombone); embëlsira; bombone gome  frutash  [përpos për përdorim 

në mjekësi]; rrenjë të embëla [Sladiç- është një bimë barishtore shumëvjeçare, nga familja e 

bishtajoreve. Emra të tjerë: lëpushë, dru i ëmbël, akacie e ëmbël] (produkte embëlsirash); 

produkte embëlsirash me shije te rrënjes se embël  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/833 

(220) 05/05/2020 

(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)  La Cerise 

 

 
     

 

(511) 30  Produkte bukëpjekësish, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; produkte në bazë 

çokollate; kakao; çokollatë; ëmbëlsira çokollate të cilat kanë shije të pralinës (çokollata të 

mbushura); pralina (çokollata të mbushura) të mbushura me lëng; çokollata në formë 

praline; çokollatë me liker; ëmbëlsira me shije çokollate; pastiqeri çokollate të cilat 

përmbajnë pralinë; çokollatë me alkool; pastiqeri në formë të lëngshme; ëmbëlsira të 

mbushura me verë; ëmbëlsira të mbushura me lëng frutash; ëmbëlsira të mbushura me 

alkool të lëngshëm; sheqer; ëmbëltues natyral, lyerës dhe mbushës të ëmbël, produkte 

bletësh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/834 

(220) 05/05/2020 

(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)  ERIDANOUS 

 

 
     

 

(511) 29  Mish dhe përpunime mishi, peshk dhe peshk i konzervuar, shpezë dhe shpezë të 

konzervuar, mish gjahu dhe mish gjahu i konzevuar, suxhuk, dhe produkte mishi të thatë; 

guaca jo të gjalla; produkte nga guaca jo të gjalla përkatësisht guaca të ngrira; fruta deti jo 

të gjalla; produkte nga frutat e detit jo të gjalla, përkatësisht ushqim deti i konzervuar; mish, 
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peshk, shpezë, mish gjahu, guaca, përpunime pemësh dhe perimesh për përdorim tek 

ushqimet e gatshme ose pjata të gatshme; pemë dhe perime të konzervuara, të ngrira, të 

thata, paraprakisht produktet e cekura duke përfshirë produktet e thartuara me të ëmbël 

dhe/ose në salcën e thart; produkte nga patatja, përkatësisht patate e përpunuar; gjelatinë; 

reqel, marmelatë, pire pemësh, lyerës i ëmbël nga pemët dhe perimet, lyerës i ëmbël i 

punuar nga frutat arrore; vezë, qumësht dhe produkte qumështi përveç akullores, qumësht i 

akullt dhe jogurt i ngrirë; gjalpë, djath, lyerës nga djathi, ajkë, jogurt, kvark (lloj ajke), 

qumësht pluhur për ushqim, ëmbëlsirë nga pemët, përkatësisht pemëtë ëmbëtuara; arra të 

përpunuara, jogurt, kvark dhe ajkë; arra të pastruara, përzierje të frutave arrore, përkatësisht 

përzierje të grimsirave të cilat përbëhen kryesisht nga frutat arrore të përpunuara; përzierje 

arrore me pemë, përkatësisht grimtësira të cilat përmbajnë kryesisht fruta arrore të 

përpunuara dhe pemë të thata; vaj dhe yndyrë për ngrënje; supa të konzervuara, preparate 

për punimin e supave, çorba; sallata të cilat përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, mish 

shpezësh, mish gjahu, guacat, perimet, pemët, qumështi, jogurti ose djathi; ushqime të 

gatshme të cilat kryesisht pëmbajnë mish, peshk, mish shpezësh, mish gjahu, guacat, 

guacat, perimet, pemët ose djathi; paragjella të ngrira të cilat kryesisht përmbajnë mish, 

peshk, mish shpezësh, mish gjahu, guaca, perime, pemë dhe djath; ushqim dietal, përveq 

për qëllime medicinale, përkatësisht ushqime të gatshme të cilat kryesisht përmbajnë mish, 

peshk, mish shpezësh, mish gjahu, guaca, perime dhe pemë ose djath.   

30  Kafe, çaj, oriz, tapioca, sago, zavendësues të kafes; kafe, çaj, kako dhe pije nga 

çokolata; preparate nga kafja dhe kakao për punimin e pijeve alkoolike dhe joalkoolike, 

përkatësisht përgaditje nga kafja dhe kakao për përdorim tek njerëzit; miell dhe produkte 

nga drithërat, drithra, muesli dhe produkte nga kokrra e grurit të plotë, përkatësisht bukë 

dhe drithra për mëngjes; pasta nga nisheste, përkatësisht pasta për ngrënje; petë dhe petë 

çasti, pica dhe brum për pica; sushi; bukë dhe sanduiq në një pjesë buke, sanduiq,  

pjekurina të ëmbla dhe produkte ëmbëlsirash, përkatësisht, ëmbëlsira dhe bonbon; 

ëmbëlsira, çokolata dhe bonbon çokolata; akull për ngrënje; puding; mjaltë; krip; mustardë; 

majonez, keçap; uthull, salca, salcë për sallata; erëza, ekstrakte erzash, përkatësisht 

përzierje erzash; barishta të thata; aroma për ushqim përveç vajrave esenciale; ushqim i 

gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga drithrat, brumërat, petat, orizi, buka, pjekurina të 

ëmbla ose produkte të ëmbla; ushqim i ngrirë i cili kryesisht përbëhet nga drithërat, pastave 

ushqyese, petave, orizit, bukës, produkteve buke ose produkte të ëmble.   

31  : Pemë dhe perime të freskëta, arra (të papëpunuara); fara, bimë natyrale dhe lula; bimë 

të thata; ushqim për kafshë dhe shtesa ushqimi për kafshë, përkatësisht ushqim për bagëti; 

shtresa për kafshë.  

32  Birra, birra pa alkool, birra dietike, pije të përziera të cilat përmbajnë birrë; ujë mineral 

dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, përkatësisht pije joaloolike; pije frutash dhe langje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për punimin e pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/835 

(220) 05/05/2020 

(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, 

(540)  Ermis Gold 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 32  Birra, birrë malti, birrë e përzier (birrë).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/836 

(220) 05/05/2020 

(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)  Le Cesarin 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, shpendë dhe shtazë gjahu; produkte të përgaditura nga mallërat e cekura më 

lartë, posaqërisht suxhuk dhe produkte nga suxhuku; gjella të përgaditura të gatshme për 

shërbim që përbëhen kryesisht nga mishi, shpendët dhe shtazë gjahu si dhe produkte të bëra 

nga të njëjtat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/838 

(220) 05/05/2020 

(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)  Topmove 

 

 
     

 

(511) 1  Antifriz; antifriz aditiv për lënd djegëse; preparate për shkrirje të akullit; sprej- 

sperkatës për shkrirje të akullit; mjete për shkrirje të akullit të bravave te dyerve; 

kompozicione kimike për hidroizolim; goma ; komponime për riparimin e gomave; mjete 

për ngurtësim; lëng ftohës për motor të automjeteve; ujë për bateri/ akumulator/; vaj për 

frej; startues ndihmës; preparate për mbrojtje nga zjarri  

2  Shirita antikoroziv; preparate antikorozive; shtroja për shasi [trup i makines] të 

automjeteve; preparate për mbrojtjë e llaqeve; llak, spreje-sperkates mbrojtës për llak; 

preparate kunder ndryshkut; yndyrë kunder ndryshkut; mjete për mbrojtjën e zbrazësirave 

(ngjyra); rrëshira të pa përpunuara natyrale, produkte nga rrëshirat, përkatësisht rrëshira  

terpentin, ngjyra nga rrëshira sintetike, lyrëse  nga rrëshira, ngjyra nga rrëshira sintetike për 

produkte plastike, shtuko/git/ (material për mbushje).  

3  Preparate për pastrim, lustrim dhe gërryerje; preparate për pastrimin e dritareve; mjete 

për pastrimin e felneve; pastrues të pajisjeve të klimatizimit; preparate për pastrim të 

plastikes; preparate për pastrim të shtofit (pelhurave për mobile); preparate për pastrimin e 

llaqeve; krema kozmetike; kozmetikë për automjete motorike; preparate për pastrim dhe 

mirëmbajtje të motoçikletave; pasta për lustrim; dyll të fortë për automjete; dyll të fortë për 

lustrim; preparate për bluarje; gurë për lustrim. 
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4  Vaj dhe yndyrë industriale; vaj makinash dhe vaj për motore; lubrifikante  dhe yndyra 

për vajosje; vajëra dhe yndyrna kontakti, yndyrna industriale për zinxhir .  

5  Qese dhe kuti të mbushura për ndihmën e parë; preparate për dezodorim të ajrit; 

dezodorante për automjete; preparate për dezodorim të ajrit te automjeteve  

6  Kyçet prej metali (brava); shporta metalike për blerje; rezervuarët metalike te 

karburantit; rripa prej metali për transferimin (bartjën) e mallrave.  

7  Filtra të ajrit dhe vaj për motor; pëshëngritëse [makina]; pompa [makina], pompa për vaj; 

kompresor; shurdhues për motor; kandela ndezëse për motorët me djegëje të brendshme; 

mjete për pastrimin e ajrit [filtra të ajrit] për motora; pajisje dhe aparate për lustrim 

[elektrike]; pajisje për levizje në dëborë për automjete  

8  Vegla dore dhe pajisje (me dorë); vinça (peshëngritese), manuale; kornizat e mbështetjes 

së mjeteve të dorës; rrjedhje; gërryes të akullit, gërryes të shtresave nga acari  

9  Këllef për kompjuter për bartje; çanta mbrojtëse për bartjen e kompjuterëve; çanta krahu 

pë kompjutera; çanta krahu për kompjutera me rrota; këllef mbrojtes për laptop; çanta për 

pajisje fotografike,video, audio dhe elektronike; çanta për  telefona; çanta  me kapëse për 

telefonat mobil; thasë-këllef për aparata fotografik; këllef për syza; këllef për kartela 

krediti; antena për automjete; mates të shtypjes ne goma; testuesit e baterive; para-ngrohësit 

e baterive; kabllot startues për motorë; termometra të brendshëm dhe të jashtëm (të cilët 

nuk janë për përdorim ne mjekësi); adapter, mbushës; matës të trashësisë së veshjes; 

mbajtës të telefonit celular për automjete motorike; mbajtës kompjuteri tablet për automjete 

motorike; instrumente për matje; testues antifriz; karikues të lëvizshëm; kabllot startuese; 

Këllefet e ruajtjes së CD-ve; Trekëndëshat paralajmërues për automjete; jelekët reflektues 

të sigurisë; sistemet e navigimit të automjeteve; lidhës për telefona celularë për automjete; 

lidhës multimedial për automjete; Mbushës USB; helmeta mbrojtëse , syze dhe veshje për 

motoçiklista; syze për diell; helmetat e biçikletave; kapele sigurie; dioda që lëshojnë dritë 

[LED]; aparate për regjistrimin e kohës; instrumente për matjen e kohës (duke përjashtuar 

orë dhe orë dore).  

11  Llampa automjetesh; drita për automjete; LED drita për automjete; pajisje për ndriqim 

për automjete; LED dioda, pajisje për ndriqim; trupa ndriçues me dioda që lëshojnë dritë 

(LED)); llampat e ndriçimit të automjeteve; llampa për tregues të drejtimit ne automjete; 

dritat e përparme  të automjeteve; pajisje dhe instalacione për pastrimin e ajrit, pajisje për 

pastrimin e ajrit për automjete; ventilator; ventilator për përdorim ne automjete; mbulesa 

për karrika me ngrohje elektrike; termo filxhana me ngrohje elektrike; ndriques dhe 

reflkctor për automjete; llampa baterish; ngrohese duarsh për timon te biçikletave  dhe 

skuterave motorrik (elektrik).  

12  Çanta për biçikleta; shporta të adoptuara për biçiklta; bartësit e valixheve për automjete 

dhe biçikleta; drejtues për çikleta; këllef për  skutera motorik; mbulesa për ulëse për 

biçikleta  dhe skutera motorik; pajisje shtesë dhe pjesë për automjete të te gjitha llojeve, 

posaçërisht për automobila, motoçikleta, triçikleta dhe biçikleta (të cilat i përkasin kësaj 

klase); pëlhura (cerada) të papërshkueshme nga uji për skuter motorik; mbulesa mbrojtëse 

[të formësuara] për automjetet; pelhura(cerada) me masë për motora; pelhura (cerada) me 

masë për automjete; pompa për biçikleta; pllaka frenuese, sete-komplete te papuçeve 

frenuese, disqe frenimi për automjete; brava-hapese të disqeve frenuese për motoçikleta; 

fshesa të gjamit te parafingos, fshisat fshirëse  të parafingos; ulëse për automjete; jelek 

sigurie për ulëse të automjeteve; ulëse bartëse për foshnje ne automjete; ulëse për foshnje 
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për përdorim ne automjete; ulëse buster për fëmijë për automjete; shtroja masazhi sipas 

mase për ulëse ne automjete; mbulesa për ulëse ne automjete; mbulesa për ulëse [te 

projektuara] për përdorim ne automjete; mbulesa për ulëse të automjeteve; pelhura-cerada 

te adoptuara  [te projektuara] për përdorim ne automjete; mbulesa për ulese për biçikleta 

dhe motorçikleta ; goma për automjete; zinxhirë për dëborë; bartës për biçikleta; bartës për 

valixhe për skijatorë; rafte çatish; automobile për kamping; pëlhura (cerada) për automjete 

[te projektuara]; mbulesa (perde) për gjama të automobilave; mbulesa mbrojtëse (perde) për 

gjama te automjeteve; kapak dekorativ per rrota te automjeteve ; kapakët e valvulave; 

kapele kokash; roletne për mbrojtjën nga dielli për automjete  motorike; roletne për 

automjete; pompa ajri  [pajisje për automjete]; mbajtes të gotave për përdorim ne 

automjete; organizator për bagazhe; kuti për shtyerje për bagazhet e makinave; çanta të 

brendëshme për automjete; xhepat e pasme të mbeshteteseve te ulëseve të automjeteve; 

valixhet e motoçikletave; çanta për motoçikleta; baltëmbrojtësit  për automjete; 

baltëmbrojtësit mbrojtes për automjete; tapiceri për automjete, ulëse te automjeteve  dhe 

jelek sigurie.  

14  Aparate dhe instrumente kronometrike; lidhese për çelsa  (lekurë  galanteri).  

16  Këllef për pasaporta; lapsa me pend dhe këllef për vizatim të destinuara për nxenes te 

gatshme-përgaditura; këllef për visit kartela; markera për goma automjetesh.  

17  Shirita ngjitës, shirita, lekoplaste dhe folje; shirita izolues; folje ngjitese për përdorim 

në automjete motorike; preparate për mbyllje; mbylles; material mbylles; mjete mbyllese, 

rrëshira për riparim; zberthyes gome; mbyllëse nga goma; goma për heltësimin e goditjeve; 

material për paketim dhe izolim , jo metalike; material për ambalazhim nga goma 

[mveshje]; mveshje nga goma; material për mveshje nga goma ose plastika; kabllo dhe 

konop nga goma.   

18  Bagazh; valixhe dhe çanta të udhëtimit; akt çanta, neseser bosh, çanta pilotesh,  

mbulesa mbrojtese për valixhe  dhe bagazhe; çanta kozmetike,boshe-zbrazura, dhe enë të 

zbrazura  për produkte tualeti; valixhe dhe sete-komplete udhetimi,  çanta të përditëshme, 

çanta për blerje dhe çanta më dorëza-mbajtese; çanta për karroca për blerje, çanta për blerje 

me rrota,çanta te cilat mbahen pergjatë trupit, çanta për kampues, çanta postjeresh, kuleta 

për kartela [ galanteri lekure], çanta plazhi, çanta femrash, çanta gjoksi për mbajtjen e 

foshnjeve-bebeve,çanta për rroba për udhëtim, çanta të udhëtimit, çanta sportive, çanta për 

blerje me rrota, çanta shkolle me rrota, çanta mbartëse mbi ije-supe; çanta shpinde, çanta 

shpinde me rrota; çanta të mëdha të buta; çanta të mëdha të buta  me rrota, kuleta me konop 

dhe dhe çanta, kuleta, kuleta për monedha nga letra, çanta pliko; ombredha shiu, ombredha 

dielli dhe shkopa për hecje, shkopa për hecje malore; çanta [pliko, thes] nga lëkura, per 

paketim; këllef për çelsa; rripa për valixhe, shenja për valixhe, jastek për krahërorë per rripa 

per valixhe  te cilat shiten si pjesë perberese e valixhes; doreza-mbajtese te buta (jastek te 

vegjel) për valixhe dhe bagazh; çanta për këpucë për udhetim çanta për çizme për udhetim; 

këllef lëkure për visit kartele; mbajtese lekure për kartela krediti.  

20  Jastek te cilet fryhen me ajr për udhëtim, të cilët nuk janë për përdorim mjekësorë; 

jastek për qafë me fryerje me ajër dhe të cilët nuk janë  me mbushje me ajër, të cilët nuk 

janë për përdorim mjekësorë; hapese-brava, përpos atyre elektrike, jo metalike; çanta dore 

për blerje  ne markete te medha-supermarkete, jo nga metali; mobile për puntori; rrota të 

përkohëshme; rafta për goma; kanta plastike për lëndë djegëse- derivate; varëse dhe grepa 

për veshje, mbajtëset e bagazheve që janë pjesë e mobiljeve.  

21  Çanta freskuese-ftohëse dhe qese; kuti bartese ftihëse, jo elektrike; shporta shetitjeje-
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natyre se bashkut me enë; termoçanta dhe shporta për përdorim ne amvisni; brusha, brusha 

për pastrim te enëve, brusha për automjete; pajisje për pastrim; lecka për pastrim; brusha 

për pastrimin e enëve; lecka për pastrim; shpuza; lecka për pastrim, pendël që fshijnë 

pluhurin; pajisje jo elektrike dhe makina për lustrim; dorashka për lustrim; lëkura për 

lustrim; lëkurë kaprolli për pastrim; materiale [lecka] për lustrim; pambuk për pastrim.  

22  Çanta [thasë, qese] nga tekstili, për paketim; konop për tërheqje të automjeteve; 

kontaktuese, jo metalike; rrjete; rrjeta për rimorkio; rripa për lidhje, jo metalike; litarë për 

shtrengim; rripa jo metalike për përdorimin e ngarkesave; nrripa jo metalik për shtrengimin 

e barrave- ngarkesave; mbulesa kunder ujit [pelhura -cerada].  

24  Batanija.  

25  Maska për gjumë; rripa për monedha; ngrohëset e duarve; dorashka [veshje]; ngrohje të 

qafës; maska; Mbrojtëset e belit dhe shtrengues te veshkave [pjesët e veshjeve]; çanta 

mbathje skijatoresh.  

27  Tepiha për automjete; shtroja gome; shtroja për dyer ( mveshje); shtroja dekoruese.  

28  Bagazhe të dizajnuara posaçërisht për transportin e pajisjeve sportive, çantat e skijave, 

çanta te  skijave, drrasa te skijimit, reketet e pingpongut,  rekete për ping pong , patinate me 

rrota, patina-rrëshqitese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/839 

(220) 05/05/2020 

(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)  Liberté 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës), posaqërisht pije të forta alkooli të të gjitha llojeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/840 

(220) 05/05/2020 

(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)  Limestar 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës).  
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(210) KS/M/ 2020/841 

(220) 05/05/2020 

(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 
 

(540)  Cien Skin Foodies 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë; kozmetikë dekorative; grim; deodorante 

dhe preparate kundër djersitjes për përdorim personal; krem për banjë dhe dush; xhel për 

banjë dhe dush; preparate për depilim; kripëra për larje; vaj për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje, jo për qëllime mjekësore; preparate për pastrim, kujdes dhe mirëmbajtje të flokut; 

shamponl; tonik për flokë; llaqe për flokë ngjyra për flokë dhe pajisje tjera për heqjen e 

ngjyrës për flokë; pajisje për mbrojtjen nga dielli, për qëllime kozmetike; losion për 

kujdesin pas rrezitjes; pajisje për pastrimin e dhëmbëve; pajisje për shpërlarjen e gojës; 

preparate jomedicinale për higjienën orale dhe kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe 

shkopinj me lesh pambuku për përdorim kozmetik; facoleta dhe letër tualeti, të njomura me 

losione kozmetike.  

5  Yndyrëra dhe krema medicinale për kujdesin e lëkurës; pudër (pluhur) mjekësorë për 

kujdesin dhe shërimin e plagëve; pajisje për mbrojtjen nga dielli për qëllime mjekësore, 

pajisje mjekësore për kujdesin e lëkurës pas rrezitjes; krip për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje për përdorim mjekësorë; pajisje për pastrimin e dhëmbëve për përdorim mjekësor; 

pajisje mjekësore për shpërlarjen e gojës; preparate mjekësore për higjienën orale dhe 

kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe shkopionj me lesh pambuku për përdorim 

mjekësore; produkte për higjienën femërore, domethënë vata higjienike, vata higjienike për 

përdorim ditore, tampon; brekë higjienike; pelena për bebe; brekë-pelenë për bebe, nga 

letra apo celuloza; pelena për beba nga materiali i tekstilit.  

8  Brisk rroje dhe thikëza për brisk rroje; instrumente rroje; dozer, shtëpiza dhe gëzhoja të 

cilat përmbajnë mprehëse; mjete për manikyr dhe pedikyr; aksesorë për pedikyr; futrollë 

për instrumentet e manikyrit dhe pedikyrit; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e lartë 

përmendura.  

16  Letër, karton dhe produkte e bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë), 

domethënë, facoleta nga celuloza për kujdesin e fytyrës dhe lëkurës, facoleta nga celuloza 

për qëllime kozmetike, jastek të vegjël nga letra për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës, letër 

tualeti, letër e lagur tualeti, facoletë.  

25  Brekë në formë të pelenave të cilat vishen (rroba).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/842 

(220) 06/05/2020 

(731) ''Office 1 Kosova'' Sh.p.k 

Rr.Tirana PN. Prizren, KS 

(591) E kaltërt e mbyllt, E kaltër e lehtë, E 

bardhë, E zezë 

(740)  Avokat Edon Bibaj Adresa: Sheshi 

Nëna Terezë, Hy 32-1a Prishtinë 

(540)   
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(511) 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; suva, materiale për 

veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për 

shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.  

9  Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

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

jetës dhe aparatet dhe instrumentet 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, softuer 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 përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, 

pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë 

seksuale  

22  Litarë dhe tela;rrjeta;çadrat dhe pëlhurat prej gomari;awnings e materialeve tekstile ose 

sintetike;sails;thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve në  

 

masë;materiale mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose 

plastikës;materiale të papërpunuara të tekstilit me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/847 

(220) 06/05/2020 

(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)  Little Octo 

 

 
     

 

(511) 30  Akull, akullore, jogurt dhe sherbet i ngrirë; ëmbëlsira të akullta; ëmbëlsira të 

akullta të cilat përmbajnë akullore  
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(210) KS/M/ 2020/848 

(220) 06/05/2020 

(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)  LEL 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substance tjera për përdorim në lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, heqje të yndyrës dhe gërryerje; sapun, detergjent; produkte parfumerije, 

vaj eterik, kozmetikë, losion për flokë dhe pasta për dhëmbë; deodorant për përdorim 

personal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/849 

(220) 06/05/2020 

(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)  Libertario 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/850 

(220) 06/05/2020 

(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)  Sweet Corner 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira (bombona); rrënj të embëla (embëlsira); Produkte ëmbëlsirash me 

aromë të rrënjes  se ëmbël; Embëlsira nga amoniumi dhe kloridi dhe rrenjës së embël (jo 

për përdorim mjekësor); bombona gome frutash [përveç  për përdorim mjekësor]; bombona 

gome.  
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(210) KS/M/ 2020/882 

(220) 07/05/2020 

(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)  Magic Moments 

 

 
     

 

(511) 30  Çaj, çaj frutash, çaj i aromatizuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/883 

(220) 07/05/2020 

(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)  Magic Mouse 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina të ëmbla; kuleç të ëmbël; ëmbëlsira nga çokollata; bombona nga 

sheqeri; çamçakëz frutash (përveq atyre për përdorim medicinal); ëmbëltues (ëmbëlsira). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/884 

(220) 07/05/2020 

(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)  Magica 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira; produkte pastiçerie, bombona; çamçakëz frutash (përveq për përdorim 

medicinal); ëmbëltues (ëmbëlsira); produkte pastiçerie të aromatizuara me ëmbëltues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/885 

(220) 07/05/2020 

(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)  Magma 

 

 
     

 

(511) 30  Akullore.  
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(210) KS/M/ 2020/886 

(220) 07/05/2020 

(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)  Majestat 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës), pije të forta alkoolike, brendi, liker me brend.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/887 

(220) 07/05/2020 

(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)  Majestät 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës), pije të forta alkoolike, brendi, konjak, verë dhe pije 

të cilat përmbajnë verë; pije të përziera me bazë vere.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/888 

(220) 07/05/2020 

(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)  Massari 

 

 
     

 

(511) 33  Pije të forta alkoolike, sidomos sambuca (pije alkoolike)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/889 

(220) 07/05/2020 

(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)  Fairglobe 
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(511) 5  Substanca dijetike, jo të përshtatshme për përdorim në medicine.   

18  Çanta për blerje (për treg) nga tekstili.   

20  Jastek; thasë për fjetje; mbulesa; përveç çarçafëve.  

24  Tekstil dhe produkte tekstili (i cili i përket kësajë klase); pëlhurë, pëlhurë pambuku; 

perde; mbulesa për amvisri, mbulesa tavoline dhe çarçaf për krevat, qilima për tavolina dhe 

mbulesa për krevat, batanije, që i përkasin kësajë klase, përveç batanijeve të leshit, çilima 

tekstili për tavolina, peshqir tekstili, peceta nga tekstili, tekstil për amvisni; mbulesa për 

jastek  

29  Mish, peshk, shpezë dhe mish gjahu, të gjitha të cekurat në formën e ngrirë; produkte 

mishi dhe produkte të mishit të thatë; ekstrakte mishi; guaca, lusparë, të cilët nuk janë të 

gjalla; pemë dhe perime të konzervuara, të thata dhe të ziera, duke përfshirë të cekuarat 

edhe në salcen e ëmbël dhe/ose në salcen e thartë; xhelatinë; reçel, marmaladë; vezë, 

qumësht dhe produkte qumështi, të cilat i takojnë kësajë klase, pije të përziera me qumësht 

(qumështi dominon); mish, ruxhuk, pesh, pemë dhe perime të konzervuara; arra të 

përpunuara; vaj dhe yndyrë për ngrënje; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga 

mishi, peshku, shpezët, mishi i gjahut, vezët ose perimet e ngrira dhe ushqimet e ngrira që I 

takojnë kësajë klase; ushqimet të cilat përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, shpezët, vezët 

ose perimet, të papërshtatshme për përdorim në medicine, të përfshira në këtë klasë.    

30  Kafe, çaj,kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendësues për kafe; kafe, çaj, kakao ose 

pije me bazë çokolate; kapuçino kafe; kafe, kakaodhe preparate me bazë çokolate, për 

mbarimin e pijeve alkoolike ose joalkoolike; miell dhe preparate të mbaruara nga drithrat; 

brumëra; bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira; ëmbësira, çokolata dhe produkte nga çokolata; 

akull për ngrënje; mjaltë, melasa; tharm, pluhur për pjekurina, niseshte për ngrënje; krip, 

mustardë; majonez, keqap; uthull, salca (erëzash), salcë për sallata; erëza; ushqime të 

gatshme të cilat përbëhen kryesisht nga pastat ose orizi dhe gjërat ushqimire të ngrira të 

cilat I përkasin kësajë klase; gjëra ushqimore dijetike, të cilat kryesisht përbëhen nga pastat 

ose orizi, jo të përshtatshme për përdorim në medicine, që i përkasin kësajë klase.    

31  Pemë dhe perime të freskëta; arra; fara, bimë natyrale dhe lule; bimë të thata; ushqim 

për kafshë dhe atitiv për ushqimin e kafshëve; ëmbëltues; shtroja për kafshë.    

32  Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije nga frutat, liker frutash 

dhe langje frutash; shurup dhe preparate të tjera për punimit e pijeve.   

33  Pije alkoolike (përveq birrave), posaqërisht vera, pije të forta dhe liker dhe kokteje 

alkooli të cilat përmbajnë qumësht, kokteje dhe aperitiv me pije të forta ose me bazë të 

veres; pije që përmbajnë verë; preparate alkooli për punimin e pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/890 

(220) 07/05/2020 

(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)  Favorini 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina të ëmbla dhe produkte të ëmbla, posaqërisht vafli; kuleq të vegjël, torte, 

çokolata, produkte nga çokolata, çokolata të mbushura (praline), ëmbëlsira nga sheqeri, 
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ëmbëlsira, marcipan; duke përfshirë të gjithë produktet e cekura të prodhuar duke 

shfrytëzuar zëvendësuesit e sheqerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/891 

(220) 07/05/2020 

(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)  Favorina 

 

 
     

 

(511) 30  Bukë dhe produkte nga buka; pjekurina dhe produkte të ëmbla; ëmbëlsira; 

çokolata dhe produkte nga çokolata;  çokolata të mbushura (praline); bombone; ushqim i 

ëmbël (bonbon); çokolata pllakëza (çokolata të vogla); dekorime me çokolatë dhe bonbon 

decorative (për ngrënje) për bredhin e Vitit të Ri.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/892 

(220) 07/05/2020 

(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)  Vespral 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti verëra, pije të forta alkoolike dhe liker.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/893 

(220) 07/05/2020 

(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)  Viajero 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave); verë; pije që përmbajnë verë (shpricer); verë e 

gazuar; pije të forta alkoolike  
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(210) KS/M/ 2020/894 

(220) 07/05/2020 

(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)  Vieux Garcon 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti pije të forta alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/901 

(220) 08/05/2020 

(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)  Finale 

 

 
     

 

(511) 3  Parfumeri, vajra eterik, kozmetikë, losion për flokë, mjete për pastrimin e 

dhëmbëve.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/902 

(220) 08/05/2020 

(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)  FINKBRÄU 

 

 
     

 

(511) 32  Birra, pije të përziera të cilat përmbajnë birrë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/903 

(220) 08/05/2020 

(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)  Firone 

 

 
     

 

(511) 30  Kuleq dhe ëmbëlsira; pjekurina, duke përfshirë pjekurina me mbushje dhe të lyera 
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me shtresë të ëmbël.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/904 

(220) 08/05/2020 

(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)  LIVARNO LUX 

 

 
     

 

(511) 7  Bobinë për biçikleta; hapëse dhe mbyllëse automatike për dyer.  

9  Llambë (optike); aparate dhe instrumente për udhëheqje, bartje, transformim, akumulim, 

rregullim apo kontrollë të energjisë elektrike, pajisje elektrike për kontrollin e ndriçimit, 

senzorëve optik, dimer (rregullator i ndriçimit), dioda ndriçuese dhe laserike; pajisje dhe 

instrumente elektrike (të përfshira në këtë klasë), për përdorim të alarmeve dhe mbikqyrje, 

ndërprerës të qarkut elektrik, pajisje të siguresave, detektorë, siguresa, kontakte elektrike; 

senzorë të zhurmës, lëvizjes, ndriçimit, ujit, tymit, temperaturës, gazit, kontaktit dhe 

lëvizjes, senzorë fotoelektrik; alarm për tym, nxehtësi dhe zjarr; instalime për alarma 

(elektrik); instalime për video mbikqyrje, aparate për video komunikim; sistem për 

komunikim intern (të brendshëm), instalime të telefonave shtëpiak; këmbana në dyer 

(elektrike) dhe sirena; pajisje paralajmëruese e rrjedhjes së gazit; pajisje komunikimi dhe 

mbikëqyrjeje për shtëpi dhe banesa, ndërfutës dhe pajisje për alarm; dioda ndriçuese.  

11  Pajisje dhe instrumente për ndriçim; llambë (për ndriçim), abazhur, mbajtës të 

abazhurit, llamba elektrike; llamba me bateri; llambadarë; llamba reflektuese; pajisje për 

ndriçim, posaqërisht poqa, llamba të cilat shkëlqejnë, llamba të vogla, llamba efekti, poqa 

me gaz; llamba frontale; ndriçues nate; drita montuese të kuzhinës; rrjet i qirinjëve elektrik, 

qirinj elektrik pa tel, tub ndiçues, ndriçim dekorativ i krishtlindjeve me tension të ulët; drita 

të përparme për automjetet motorike; llamba për biçikleta; reflektor për biçikleta; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallërat e lartëpërmendura (të përfshira në këtë klasë). 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/905 

(220) 08/05/2020 

(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)  Vita d'Or 

 

 
     

 

(511) 29  Yndyrë për ushqim, vaj për ushqim; margarinë.   

30  Majonez; tartar salca; salcë domatesh[keçap] (salcë); mustardë; rrikë (shtesa 

melmesash), salcë nga rrika; uthull; salca, lyrje –salca për sallata, salca më melmesa; 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

74 

 

melmesa, shtesa melmesash-erëzash, salca me melmesa, krip me melmesa; barëra (bimë) të 

përpunuara melmesa, barishte të thara melmesa, salca nga barishtet  melmesa.  

31  Barishte kopshti, melmesa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/906 

(220) 08/05/2020 

(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)  VITASIA 

 

 
     

 

(511) 4  Qirinj dhe fitila  për ndriçim.  

8  thika; havan(shtypes) për bluarje.  

11  Grill (pajisje gatimi), grila elektrik, shtresa- pllaka për skarë, aparate për zierjen e orizit, 

vok[fertere e thellë] elektrike; makina  elektrike kuzhine për gatime-zierje , pjekje dhe / ose  

pjekëje të pjekurinave.  

16  Gjëra  të shtypura; peceta letre për tavolina.  

20  Nënshtroja nga Bambusi.   

21  Pajisje tavolinash,përpos thikave, pirunjeve dhe lugëve, complete tavash për zierje dhe 

enë kuzhine; pajisje kuzhine; drrasa për prerje nga bambusi; shkopa kinez; voke [fertere te 

thella].  

29  Mish dhe përpunime të mishit, peshk dhe produkte nga peshku, shpendë dhe produkte 

nga sjpendet, shtazë gjahu dhe produkte nga shtazet e gjahut, salçiçe dhe produkte nga 

mishi I tharë, guaska, lusporë[butak] (të cilët nuk janë të, gjallë), produkte nga guaskat (te 

cilet nuk janë të gjalla), fruta deti (jo te gjalla), prdukte nga frutat e detit  (jo te gjalla); nori 

alga; mish, peshk, shpend, shtazë gjahu, guaska, ekstrakte perimesh dhe frutash; fruta dhe 

perime te konservuara, ziera, thara, ngrira, duke përfshirë edhe mallerat e cekura 

paraprakisht  te thartuar ne te embël  dhe/ose salcen e thartuar; produkte nga patatet, të cilat 

i perkasin kesaj klase; tofu; xhelatinë; reçel, kompote, lyres të embël të përgaditur nga 

frutat ose perimet, lyrës të embël të përgaditur nga frutat e arrave; vezë, qumësht dhe 

produkte të qumështit, gjalpë, djath, produkte nga djathi, ajkë, jogurt, qumësht pluhur për 

ushqim, deserte të përgaditura nga frutat, frutat e arrave, jogurti, kosi dhe/ose ajka, qumësht 

kokosi; frutat e arrave të bluara, perzierjeve të përgaditura nga frutat e arrave, perzierjeve të 

përgaditura nga frutat e arrave  dhe frutave të thara; grimësira me bazë të frutave të  arrave, 

grimësira me bazë mishi, grimësira me bazë perimesh, grimësira me bazë frutash, grimësira 

me bazë soje; vaj dhe yndyrë për ushqim; supa të konservuara, preparate për përgaditjën e 

supave, bujon[lëngje mishi]; sallata të cilat kryesisht përbehen nga mishi, peshku, shpendet, 

shtazët e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe/ose produkteve të qumështit; gjella të gatshme 

të cilat kryesisht përbehen nga  mishi, peshku, shpendet, shtazë gjahu, guaskat, perimet, 

frutat dhe/ose produktet e qumështit; ushqim i ngrirë i cili kryesisht përbehet prej mishit, 

peshku, shpendet, shtazë gjahu, guaskat, perimet, frutat dhe/ose produktet e qumështit; 

ushqim dietal, përpos për qellime mjekësore, i cilim kryesisht përbehet nga mishit, peshku, 

shpendet, shtazë gjahu, guaskat, perimet, frutat dhe/ose produktet e qumështit; 
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30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; pije kafeje, çaji, kakao dhe 

çokollate; Kombucha[çaj këpurdhash];kafe dhe kakao produkte për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe jo alkoolike; miell dhe produkte nga mielli, drithëra, muesli dhe produkte nga 

mielli integral; pasta për ushqim me bazë mielli, petave dhe produkteve nga petat, brumëra, 

pica dhe produkte nga picat; sushi; bukë dhe produkte nga buka, senduiçe; pjekurina dhe 

produkte embëlsirash; embëlsira dhe bombona; çokolata dhe produkte çokolatash; akull për 

ushqim; puding; deserte të përgaditura  [produkte embëlsirash]; mjaltë; shurup dhe melasë; 

tharem, pluhur për pjekurina, nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonez, salcë 

domatesh[keçap]; uthull, salca (melmesa), lyrje-salca për sallata; salca të djegësa, pasta të 

trasha /pure;melmesa, ekstrakte melmesash, barishte te thara; aroma për ushqim; gjella të 

gatshme të cilat kryesisht përbehen nga  produktet e drithërave, pasta për ushqim me bazë 

mielli, pete, orizi,buke, pjekurinave dhe/ose produkteve të embëlsirave; ushqim i ngrirë i 

cili kryesisht përbehet nga drithërat , pasta për ushqim me bazë mielli, pete, orizi, 

buke,pjekurinave dhe /ose produkteve të embëlsirave; zarzavate ushqimore dietale, të cilat 

nuk janë për qellime mjekësore, e të cilat kryesisht përbehen nga drithërat, pasta për ushqim 

me bazë mielli, pete,orizi, buke, pjekurinave  dhe/ose produkteve të embëlsirave.  

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

dhe bimë të thata  

32  Birrë; birrë jo-alkoolike; birra dietale , Pije të përziera që përmbajnë birrë; ujërat 

minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; limonadë; lëngje dhe pije nga lëngjet 

e frutash; lëng perimesh; Kombucha; smuth[perzierje e tulit te frutave]; shurupe dhe 

përgatitje të tjera për përgaditjën e  pijeve ; të gjitha mallrat e lartpërmendura përjashtojnë 

pije malti dhe birra të maltit.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës), verë, pije të forta alkoolike[pije], liker, pije alkoolike të 

përziera, kokteje dhe aperitivë bazuar në alkool dhe verë, pije që përmbajnë verë; preparate 

për përgatitjet e pijeve alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/907 

(220) 08/05/2020 

(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)  Volganoff 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave); pije të forta alkoolikes dhë likera; votka.  
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(210) KS/M/ 2020/908 

(220) 08/05/2020 

(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)  VREDEBOSCH 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave); verë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/909 

(220) 08/05/2020 

(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)  W5 

 

 
     

 

(511) 1  Antifriz për qelq; kimikate për impregnimin e lëkurës, plastikës dhe tekstileve; krip 

për shkrirje akulli; ujë i demineralizuar, i cili nuk është për përdorim mjekësor  

3  Preparate për pastrim, lustrim, gërryerje dhe preparate gërryese[abrasive]; preparate për 

larjën e enëve, preparate për larjën e enëve dhe krip për makina për pastrimin e enëve; 

sapun; preparate për pastrim dhe kujdesin  për përdorim në amvisni; amonijak për përdorim 

për pastrim; preparate për pastrim dhe kujdesin e automjeteve; preparate për heqjen e 

gurëve [gelqeres] për amvisni; preparate për pastrimin dhe kujdesin  për mobile; facoleta të 

lagura, të impregnuara [lagura] me detergjent për pastrim; mjete për zbardhim dhe  

supstancea tjera për përdorim ne lavanteri; mjete për heqjen e njollave; nisheste  [forcues] 

për ndresa dhe për hekurosje; ujë me aromë për shtoja shtrati; preparate për lustrimin e  

mbathjeve, preparate për pastrimin e këpucëve; preparate për parfymosje të hapsirave.  

4  Vaj motorik.  

5  Mjete për dezinfektim për përdorim ne amvisni; facoleta hidratuese të lagura [ngopura] 

me preparate dezinfektive; preparate për dezodorimin e ajrit; preparate për pastrimin e ajrit; 

preparate për neutralizimin e aromave për përdorim ne tepiha-çilima, tekstil dhe ajër.  

7  Gryka-thasë për fshesa elektrike.  

8  Gërryese për dysheme dhe dritare.  

11  Spërkatësit elektrik të aromave për dhoma  dhe shpërndarësit për pastrimin ose 

freskimin e ajrit të ambientit.   

20  Mjete dore jo metalike  

21  Dërrasa për hekurosje; tavolina për hekurosje; mbulesa për dërrasa  dhe tavolina për 

hekurosje; fshesa; enë për mbeturina; enë të vogla për mbeturina; complete për pastrim të 

cilet përbehën prej enës se mbeturinave dhe fsheses; kofa; produkte për nevoja për pastrim; 

brusha; facoleta për pastrim; lecka për pastrim; lecka për pluhur; shpuza për përdorim ne 

amvisni; lesh çeliku; dorashka për përdorim ne amvisni; instrumente për pastrim,  përdorim 

dore; kofa për shtryelljën e xhupave [xhogerit]; shtrylles xhupi[xhogeri]; pajisje nga 

pendëlat për pastrimin e pluhurit; shporta për përdorim ne amvisni; shporta për ndresa për 
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përdorim ne amvisni; shporta për ndresa; tharëse për ndresa; tharëse për rrobe; kapëse për 

ndresa; varëse për tharjën e ndresave; rul vet-ngjitës për pastrim;  rul elektrik për pastrim; 

shpuza për masazhë  

22  Litarë për tharjën e ndresave; Thasë për ndresa të ndotura.  

24  Lecka për tharjen e enëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/910 

(220) 08/05/2020 

(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)  Wafer Duo 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhë produkte ëmbëlsirash; biskota, kek, produkte vafel [waffle]; të 

gjitha produktet e lartpërmendura më mbushje më çokolatë  dhe / ose mbushje, çokolata;  

produkte  nga çokolata.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/911 

(220) 08/05/2020 

(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)  Waldenhoff 

 

 
     

 

(511) 33  Verëra të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/912 

(220) 08/05/2020 

(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)  Weizen-Stolz 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës) që i përkasin kësaj klase, në veçanti verëra, pije që 

përmbajnë verë, pije të forta alkoolike dhe liker, dhe pije alkoolike të përziera dhe aperitivë 

të bazuara në pije të forta alkoolike ose verë; preparate alkoolike për  përgaditjën e pijeve.  
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(210) KS/M/ 2020/914 

(220) 08/05/2020 

(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)  White Moon 

 

 
     

 

(511) 29  Produkte të qumështit dhë zëvendësues të produkteve të qumështit; djath; djath 

më myk blu-kaltër (djathë i mykur).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/915 

(220) 08/05/2020 

(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)  Winarom 

 

 
     

 

(511) 30  Uthull; mustardë; salcë domatesh[ketchup]; salcat, salcat si erëza-melmesa, 

aditivët e erëzave-melmesave, preparatet e erëzave-melmesave për ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/916 

(220) 08/05/2020 

(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)  Winter Story 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina, produkte embëlsirash, çokolata dhë deserte; embëlsira (bombone), 

çokolata të vogëla dhë gomë përtypëse-çam çakëz; çokolata; imitim i çokolatës; bombon 

çokolata; produkte embëlsirash nga çokolata; prdukte më bazë çokolate  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/917 

(220) 08/05/2020 

(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, 

(540)  X Wafer 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 30  Pjekurina dhë produkte të embëlsirave; biskota, kek, vafel produkte; duke 

përfshirë produktet e lartëcekura  më mbushje çokolate  ose lyerje; çokolata, produkte nga 

çokolata. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/918 

(220) 08/05/2020 

(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)  X-Bolt 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhë substanca të tjera për t'u përdorur në 

lavanderi;preparate pastrimi, lustrimi, fshirjeje dhe gërryese, sapun.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/919 

(220) 08/05/2020 

(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)  Zachos 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike përpos birrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/920 

(220) 12/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) e gjelbërt,  e kuqe, e kafte, e bardh 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k  

Therande Brigada 123 p.nr  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshmbathje , kepuce, kapele.  

32  Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe 

pergaditje të tjera per te bere pije  
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33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/928 

(220) 12/05/2020 

(731) Arbnor Alidema Bulevardi i 

Dëshmorëve Nr.72/B-7, 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Arbnor Alidema Bulevardi i 

Dëshmorëve Nr.72/B-7, 10000 Prishtinë  
 

(540)  RELAX 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe preparate per higjienë kozmetike jo mjekësore; dentrifrices 

jomjekësore; parfume, vajra esenciale; preparate zbardhuese dhe substance të tjera për 

përdorim të lavandezës; pastrim, ilustrim, pastrim dhe preparate gërryese.  

5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitarepër qëllime 

mjekësore; ushqimet dietike dhe supstancat e përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinary, ushqim për bebet; shtesë dietike për qeniet njerësore dhe kafshët; llaqe, material 

për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitje për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicides, herbicide   

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedik; materialet e qepjes; pajisjet terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; masazh apparat; aparate, pajisje 

dhe artikuj për foshnjat e infermijesis; aparatet, pajisjet dhe artikujt e aktivitetit seksual.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/933 

(220) 12/05/2020 

(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)  ΑΝΕΣΙΑ 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike,posaçërisht pije të forta alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/934 

(220) 12/05/2020 

(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)  ΓΑΛΠΟ 
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(511) 29  Produkte nga qumështi dhe produkte të qumështit të çfarëdo lloji, posaçërisht 

djath  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/935 

(220) 12/05/2020 

(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)  ΕΡΜΗΣ GOLD  

 

 
     

 

(511) 32  Birra; Birra më përqidje të ulët të alkoolit; pije të përziera më bazë birre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/937 

(220) 12/05/2020 

(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)  ΓΛΥΚΑΝΘΗ  

 

 
     

 

(511) 29  Pulpë-tul frutash, reçel, xhelatinë, lyerje të embëla, të gjitha qe i përkasin klases 

29;  

30  Mjaltë, lyerje të embëla të përfshira në klasën 30, embëlsira dhe produkte embëlsirash-

pastiçëri, bombona, karamele,  bombonjera nga çokolatat dhe çokolata.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/938 

(220) 12/05/2020 

(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)  ΚΑΡΔΗΣ  

 

 
     

 

(511) 29  Mish dhe produkte nga mishi, shpendë dhe produkte nga shpendët, shtazë gjahu 

dhe produkte nga mishi i shtazëve të gjahut, salçiçe; të gjitha produktet e cekura më lartë 

gjithashtu e konservuar, ngrirë dhe thellë e ngrirë  

30  Bukë dhe pastiçeri, speciale- pica të përgaditura të mbushura me djath, spinaç, purri 

(pras),  proshutë dhe / ose kremë, bukë.  
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(210) KS/M/ 2020/942 

(220) 13/05/2020 

(731) INSAJDERI SH.P.K. 

Pejton, Rr. Lorenc Antoni, 31 Prishtinë., KS 

(740)  Ardian Alaj Pejton, Rr. Lorenc 

Antoni, 31 Prishtinë, KS 
 

(540)  Insajderi 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, 

fotografimi, kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, 

testimi, monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për 

kryerjen, ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes 

ose përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera; 

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 

manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike.  

16  Material i shtypur përfshirë gazeta; fotografi, Material i shtypur për promovim; Botime 

promovuese; Afishe; pamflete; Materiale për lidhjen e librave; Fotografi; Revista, Letër 

shkrimi; Rekuizita për zyre, përveç mobiljeve; Katalogje; Kartolina; Materialet për vizatim; 

Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse dhe mësimore (përveç aparateve).  

35  Reklamime; menaxhim e biznesi; administrimin e biznesi; funksionet e zyrës, sherbime 

reklamuese të agjensive, reklama, përfshirë ofrimin e hapësirës për reklamim, të revistave 

dhe gazetave në formë elektronike në internet duke përfshirë  edhe në faqet e internetit, 

ofrim i reklamave në internet (online) në rrjetet kompjuterik,   shërbimet e marrëdhënieve 

me media, sherbime të lajmeve të shkurta (klipe), sondazhi i opinionit, reklamime 

televizive, shërbime të shitjes me pakicë në internet (online) për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëme të regjistruar paraprakisht, shërbimet e shitjes me pakicë në internet 

(online) për muzikë dixhitale të shkarkueshëme, shkrimi i teksteve publicitare.  

38  Shërbimet e telekomunikacionit; transmetim  i televizionit kabllor, transmetim video-

sipas kërkesave; sherbimet e video konferencave.  

41  Lajme  dhe programe  të çështjeve aktuale; Shërbime për programet e lajmeve; 

Prodhimi i lajmeve dhe programeve për çështjet aktuale; Publikimi në internet (online) i 

lajmeve; Publikimi i lajmeve; Publikimi elektronik i informacionit për një gamë të gjerë 

temash, përfshirë në internet (online) dhe në rrjet global kompjuterike; Ofrim i botimeve 

elektronike në internet (të pa shkarkueshme); Ofrim i informacioneve, përfshirë  në internet 

(online), për arsimin, trajnimin, argëtimin, aktivitetet sportive dhe kulturore; Publikimi i 

gazetave  
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(210) KS/M/ 2020/943 

(220) 13/05/2020 

(731) INSAJDERI SH.P.K. 

Pejton, Rr. Lorenc Antoni, 31 

Prishtinë., KS 

(591) E gjelbër, e zezë 

(740)  Ardian Alaj Pejton, Rr. Lorenc 

Antoni, 31 Prishtinë, KS 
 

(540)    

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, 

fotografimi, kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, 

testimi, monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për 

kryerjen, ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes 

ose përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera; 

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 

manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike.  

16  Material i shtypur përfshirë gazeta; fotografi, Material i shtypur për promovim; Botime 

promovuese; Afishe; pamflete; Materiale për lidhjen e librave; Fotografi; Revista, Letër 

shkrimi; Rekuizita për zyre, përveç mobiljeve; Katalogje; Kartolina; Materialet për vizatim; 

Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse dhe mësimore (përveç aparateve).  

35  Reklamime; menaxhim e biznesi; administrimin e biznesi; funksionet e zyrës, sherbime 

reklamuese të agjensive, reklama, përfshirë ofrimin e hapësirës për reklamim, të revistave 

dhe gazetave në formë elektronike në internet duke përfshirë  edhe në faqet e internetit, 

ofrim i reklamave në internet (online) në rrjetet kompjuterik,   shërbimet e marrëdhënieve 

me media, sherbime të lajmeve të shkurta (klipe), sondazhi i opinionit, reklamime 

televizive, shërbime të shitjes me pakicë në internet (online) për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëme të regjistruar paraprakisht, shërbimet e shitjes me pakicë në internet 

(online) për muzikë dixhitale të shkarkueshëme, shkrimi i teksteve publicitare.  

38  Shërbimet e telekomunikacionit; transmetim  i televizionit kabllor, transmetim video-

sipas kërkesave; sherbimet e video konferencave.  

41  Lajme  dhe programe  të çështjeve aktuale; Shërbime për programet e lajmeve; 

Prodhimi i lajmeve dhe programeve për çështjet aktuale; Publikimi në internet (online) i 

lajmeve; Publikimi i lajmeve; Publikimi elektronik i informacionit për një gamë të gjerë 

temash, përfshirë në internet (online) dhe në rrjet global kompjuterike; Ofrim i botimeve 

elektronike në internet (të pa shkarkueshme); Ofrim i informacioneve, përfshirë  në internet 

(online), për arsimin, trajnimin, argëtimin, aktivitetet sportive dhe kulturore; Publikimi i 

gazetave  
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(210) KS/M/ 2020/955 

(220) 13/05/2020 

(731) EXD SH.P.K. Gjirokastër, Tepelenë, 

Lagjja "M. Matohiti", Nr. 8, pranë Filialit 

Union, Tepelenë, AL 

(591) E kaltër, e bardhë, e verdhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Peceta te lagura per bebet, shkopinj te vegjel prej pambuku dhe mbushje pambuku 

per qellime kozmetike, peceta te lagura me locione kozmetike, peceta te lagura, produkte 

kozmetike per bebet, konkretisht shampoo, vaj bebesh, pudra.  

5   Peceta higjenike per femra, panolina per bebe dhe femije, panolina ne forme mbathjesh 

per bebe dhe femije, ushqim per bebe dhe femije, qumesht pluhur per beb, pelena ne 

formen e mbathjeve, pelena njeperdorimshe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/957 

(220) 14/05/2020 

(300) VA 2019 02760  06/12/2019  DK 

(731) H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark, DK 

(591) E kuqe, blu dhe e portokalltë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

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

çrregullimeve e sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet farmaceutike dhe 

substancat e përdorura për parandalimin, menaxhimin dhe trajtimin e dhimbjeve të kokës, 

migrenave, dhimbjeve, çrregullimeve e dhe sëmundjeve imunitare e inflamatore; përgatitjet 

farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e demencës (dementia), 

spazmës (konvulsionet), goditjet në tru, depresionin, dëmtimet njohëse, çrregullimet dhe 

sëmundjet njohëse, çrregullimet e humorit, psikozën, ankthin, apatinë, epilepsinë; 

përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e sindromës Lennox-

Gastaut (LGS), sklerozës, porfirisë, çrregullimit dhe sëmundjes së Huntingtonit, 

pagjumësinë, çrregullimin dhe sëmundjen e Parkinsonit, rëniet (rrëzim), çrregullimet dhe 
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sëmundjet e lëvizjes,  dyskinesia, funksionet motorike të dobëta ose që mungojnë fare, 

dridhje , skizofreni, çrregullim dhe sëmundje bipolare , mania, ADHD, PTSD, agjitimin, 

agresivitetin, autizmin, melankolinë, OCD, sindromen Tourette, paralizën progresive 

supranukleare (PSP); të shqetësimit (nervozizmit), akatizisë, lodhjes, përgjumjes, vjelljes, 

kancerit, migrenës, dhimbjes, alkoolizmit dhe varësisë nga te ngashmet; përgatitjet, 

substancat, reagentët dhe agjentët për qëllime diagnostikuese dhe mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/959 

(220) 15/05/2020 

(731) Nabtesco Corporation  

7-9, Hirakawacho 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Riparimi dhe mirëmbajtja e paisjeve metalike; riparimi dhe mirëmbajtja e 

ingranazheve reduktuese; riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve të robotëve industrial; 

riparimi dhe mirëmbajtja e hapësve dhe mbyllësve elektrik të dyerve; riparimi dhe 

mirëmbajtja e makinerive të konstruktimit dhe pjesëve të tyre; riparimi dhe mirëmbajtja e 

pjesëve të automobilave; riparimi dhe mirëmbajtja e lundrueseve (anijeve); riparimi dhe 

mirëmbajtja e pjesëve të fluturakeve; riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve të makinave 

(vagonave) hekurudhore; riparimi dhe mirëmbajtja e aparateve medicinale; riparimi dhe 

mirëmbajtja e makineriva dhe aparateve elektrike; riparimi dhe mirëmbajtja e matreialeve 

të ndërtimit; riparimi dhe mirëmbajtja e boshteve, kushinetave, transmetuesëve të fuqisë, 

amortizuesve, frenave dhe valvulave të cilat janë pjesë të makinerive; riparimi dhe 

mirëmabjtaje e boshteve, kushinetave, transmetuesëve të fuqisë, amortizuesve, frenave dhe 

valvulave të cilat janë pjesë të automjeteve tokësore; riparimi dhe mirëmbajtja e makinave 

salduese,  pozicionuesit e punës për makinat e përpunimit të metaleve, makinat 

metalpërpunuese, makinat për përpunimin e plastikës, makinat e paketimit ne vakum, 

makinat e mbështjelljes, makinat për formësimin e metaleve, 3D printerët, makinat 

elektromekanike për preagtitjen e ushqimit, sisteme te parkimit mekanik, makinat prerëse, 

aparate tharëse dhe makina agrokulturale; riparimi dhe mirëmbajtja e karrigave me rrota 

dhe rrotulluesve; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dyerve dhe portave automatike; 

isntalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dyerve; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dritareve; 

sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparuese lidhur me paisjet e dyerve automatike.    
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(210) KS/M/ 2020/984 

(220) 18/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

(591) e gjelbërt dhe e bardh  

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit; përgatitjet e kalimit dhe bashkimit; 

substanca për rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur në 

industri;stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe, 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, printer dhe 

fotokopjues.  

3  Kozmetikë pa medikamente dhe përgatitje tualeti; dentifrikë pa mjekime; parfumeri, 

vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim lavanderi; 

përgatitje për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes.  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale, dylli; lubrifikantë; kompozime thithëse, lagështuese dhe 

lidhëse të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitilat 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, materiale për veshjet, 

material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese.  

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 pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; safes.  

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 mjete dore, të përdorura 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 dhe instrumentet 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, softuer kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të 
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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  Aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate dhe 

instrumente dentare; aparate dhe instrumente veterinare; gjymtyrë artificiale; sy artificial; 

dhëmbë artificial; artikuj ortopedik; materiale për qepje të plagëve; pajisje për terapi 

fizikale;  pajisje për mbrojtjen e dëgjimit; mjetë ndihmëse për ushqim dhe biberona; mjete 

ndihmëse për seks; mobilje dhe shtretër mjekësor, pajisje për lëvizjen e pacientëve; veshje 

mjekësore; implante prostetike dhe artificiale; materiale ndihmëse ortopedike dhe të 

lëvizshmërisë.  

11  Aparate për ndriçim; aparate për ngrohje; aparate për gjenerimin e avullit; aparate për 

gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate për ventilim; aparate për furnizim me 

ujë; aparate për qëllime sanitare; qynga dhe instalime për bartjen e gazrave të shkarkimit; 

pajisje për rrezitje në diell; instalime sanitare, pajisje për furnizim me ujë dhe kanalizime; 

djegës, bojlerë dhe ngrohës; ndriçime dhe reflektorë ndriçimi; pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; vatër oxhaku; filtra për përdorim në 

industri dhe shtëpi; instalime trajtimi industrial; pajisje për ngrohje dhe tharje personale; 

instalime për tharje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; aksesorë rregullues dhe sigurues për 

instalime të ujit dhe gazit; instalime nukleare; pajisje (ambient) për ngrohje, ventilim, si dhe 

kondicionim dhe pastrim të ajrit; ndezës.  

12  Automjete dhe mjete transporti; aparate për lëvizje në tokë; aparatë për lëvizje në ajër; 

aparate për lëvizje në ujë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ajë dhe 

automjete që lëvizin në hapësirë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ujë; 

pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në tokë.  

13  Armë zjarri; municione dhe projektila; eksplozivë; fishekzjarr; substanca dhe pajisje 

eksplozive, përpos armëve.  

14  Metale të çmuara; aliazhe nga metalet e çmuara; stoli të çmuara; gurë të çmuar; 

instrumente orëmatëse; instrumente kronometrike; gurë i çmuar, rruza dhe metale të 

çmuara, dhe imitime të tyre; instrumente të matjes së kohës; kuti të stolive dhe kuti për orë 

dore; vepra arti nga metalet e çmuara; varëse për qelsa xhingla ose medaliona.  

15  Instrumente muzikore; aksesorë muzikor.  

16  Letër; karton; materiale të printuara; materiale për lidhjen e librave; fotografi; materiale 

furnizimi për zyrë; ngjitës për zyrë apo qëllime shtëpiake; materiale për artistë; brusha për 

artistë; brusha pikturimi për dekoratorë; makina shkrimi; pajisje për zyrë [përpos 

mobiljeve]; materiale për instruksione dhe mësimdhënie [përpos aparateve]; materiale 

plastike për paketim; shtypës për printer; klishe; vepra arti dhe figurina nga letra dhe 

kartoni, dhe modele arkitekti; materiale dhe media dekorative dhe arti; materiale filtruese 

nga letra; qanta dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje nga letra, kartoni apo 

plastika; mbajtës të të hollave; produkte letre për një përdorim; publikime të printuara; 

kartela; posterë; kalendarë; flamuj letre; letra ngjitëse [rekuizitë zyre]; etiketa, jo nga 

tekstili.  

17  Kauçuk i papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; gutaperkë e papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; gomë e papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; azbest i papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; mikë e papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të kauçukut të 

papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të gutaperkës të papërpunuar dhe 
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gjysëmpërpunuar; zëvendësues të gomës të papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; 

zëvendësues të azbestit të papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të mikës së 

papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në 

prodhimtari; materiale paketuese; materiale për mbushje; materiale izoluese; gypa fleksibil, 

jo nga metali; gypa, tuba dhe zorrë fleksibile, dhe pjesë për to, duke përfshirë valvula, jo 

metalike; mbyllës, ngjitës dhe mbushës; artikuj dhe materiale izoluese dhe barrierë; 

materiale për restorimin dhe riparimin e gomave; materiale absorbuese të goditjes dhe 

paketimi, zbutës të vibrimit; membrane dhe materiale filtruese sintetike gjysëm të 

përpunuara; shirita, rripa, fasha dhe filma ngjitës; veshje për fraksion dhe frena.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë, gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe ombrella për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje; kamzhikë; mallëra për 

shalëbërës dhe saraç; çanta, kuleta udhëtimi dhe bartës tjerë; çanta dore; kuleta gjepi; çantë 

dore; çanta për dokumenta; çanta për shkollë.  

19  Materiale ndërtimore (jo nga metali); tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali; monumente jo nga 

metali; materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali; dyer, porta, dritare dhe mbulesa 

dritaresh; struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali; katran, zift, bitum dhe 

asfalt; gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale; dru dhe dru artificial; statuja dhe vepra të artit 

të bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë.  

20  Mobilje dhe orendi; pasqyra; korniza për piktura; kocka të papërpunuara ose 

gjysëmpërpunuara; bri i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar; fildish i papërpunuar ose 

gjysëmpërpunuar; lapa të balenave të papërpunuara ose gjysëmpërpunuar; sedef i 

papërpunuar ose gjysëmpërpunuar; guaca; argjile e bardhë; qelibar i verdhë; bova të 

ankorimit, jo metalike; dry dhe qelsa, jo nga metali; pjesë përshtatëse për dyer, porta dhe 

dritare, jo nga metali; valvula jo nga metali; shtrëngues jo nga metali; statuja, figurina, 

vepra arti dhe ornamente si dhe dekorime, të bëra nga materialet si druri, dylli, allçia apo 

plastika, të përfshira në këtë klasë; shtëpiza dhe shtretër për kafshë; enë dhe mbyllës e 

mbajtës për to, jo nga metali; shkallë dhe hapa të lëvizshëm, jo nga metali; ekrane, shtande 

dhe shenja, jo nga metali.  

21  Vegël për shtëpi ose kuzhinë; enë për shtëpi ose kuzhinë; krehër; shpuza; brusha 

[përpos brushave për pikturim]; material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh 

xhami; xham i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar [përpos xhamit që përdoret në ndërtim]; 

artikuj qelqi; porcelani; enë prej argjile; statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra nga 

materialet si porcelani, terra-kota apo xhami të përfshirë në këtë klasë; artikuj tavoline, 

artikuj për gatim dhe enë; artikuj për pastrim; mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj 

banjoje; akuarium dhe vivarium; mjete për kontrollimin e insektëve dhe parazitëve të 

dëmshëm; vazo për lule; enë pije; mbajtës qeskash izoluese për kanaçe të pijeve; ftohës të 

pijeve [enë]; tabela të shenjave nga porcelani apo xhami; slita, jo nga letra dhe përpos çar 

çafëve të tavolinës; mbajtës të kartelave të mënyve.”  

22  Litarë dhe spango; materiale për mbushje [përpos nga letra, kartoni, goma apo plastika]; 

materiale tekstili të papërunuar me fije; tenda; streha; pëlhurë e gomuar; rrjeta; vela; thasë; 

fije të tekstilit të papërpunuar dhe zëvëndësuesit; hobe dhe shirita; çanta dhe thasë për 

paketim, ruajtje dhe transport.  

23  Penjë për përdorim në tekstil, lyerje dhe qepje, përfshirë ato prej metali; 

-spun mëndafshi, pëlhurë pambuku, leshi. 
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24  Tekstil dhe zëvëndësues të tekstilit; mbulesa tavolinash; mbulesa për shtretër; pëlhurë; 

mallra nga tekstili, dhe zëvëndëusues të mallrave të tekstilit; materiale filtruese nga tekstili.  

25  Veshmbathje , kepuce, kapele, veshje prej letre, kapele letre per tu perdorur si veshje;  

26  Lidhëse; qëndisje; fjongo; gërsheta; kopsa; mbërthyese dhe vrima; karfice; gjilpëra; lule 

artificiale; aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj të tekstilit dekorativ; ornamente 

për flokë, rul për flokë, artikuj për shtrëngimin e flokëve, dhe flokë artificiale; perime 

artificiale; fruta artificial.”   

27  Qilima, tepiha, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese;varëse muri, jo prej tekstili.  

28  Lojëra, lodra dhe lojëra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 

dekorime për pemët, maska për karnaval, kapele për festa letre.  

29  Mish; peshk, ushqim deti dhe mollusqe; shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta të 

konzervuara; perime të konzervuara; fruta të ngrira; perime të ngrira; fruta të thara; perime 

të thara; fruta të ziera; perime të ziera; xhelatinë; reçele; komposto; vezë; qumësht; 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra të ngrënshme; produkte të qumështit dhe zëvëndësues 

të produkteve të qumështit; vezë zogu dhe produkte të vezëve; fruta, këpurdha dhe perime 

të përpunuara (duke përfshirë arra dhe bishtaja); supa; shujta të gatshme të bëra nga shpezët 

[kryesisht nga shpezët]; shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga ushqimi i detit; shujta 

të gatshme të bëra nga mishi [kryesisht mishi]; ëmbëlsira frutash; ëmbëlsira qumështi; 

ushqim i gatshëm frutash; ushqim i thatë patatesh.  

30  Kafe, çajra dhe kakao si dhe zëvëndësues të tyre; kafe artificiale; oriz; tapiokë; sago; 

miell; pordhime drithërash; bukë; brumë ëmbëlsirash; artikuj të gatuar, ëmbëlsira, çokolata 

dhe ëmbëlsira; akuj tëngrënshëm; sheqer, ëmbëlsues natural, shtresa dhe mbushje 

ëmbëlsuese, produkte të bletëve; mjaltë; melasë; tharmë; pluhur gatimi; kripë e ngrënshme; 

erëza; piper; aromatizues ushqimi; mustardë; uthull; salca; erëza; akull; pica; pite; 

kokoshka; sanduiqa; pasta; aromatizues; akullore; sherbete; kokrra të përpunuara, niseshte, 

dhe artikuj tërë bërë nga to, përgatitje dhe tharme për gatim; pije me bazë çokolate; pije me 

bazë të kafesë; pije me bazë të çajit; çaj i ftoftë; karamele; praline; çamçakeza; ushqime të 

shpejta më bazë drithërash.  

31  Produkte bujqësore; prodhime bujqësore dhe akuakulture, hortikulturore dhe të 

pylltarisë; kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; fruta të freskëta; perime të freskëta; 

bimë natyrore; lule natyrore; ushqime për kafshë; tharm i birrës; drithra rrok dhe të 

papërpunuara; fara rrok dhe të papërpunuara; ushqime dhe sanë për kafshë; shtroja dhe 

mbushje kashte për kafshë.  

32  Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe 

pergaditje të tjera per te bere pije, pije energjike, pije izotonike, pije sportive të pasura me 

proteina.  

33  Pije alkoholike [përpos birrës]; raki dhe likerë; verë; sidër; pije alkoholike të 

parapërziera; përgatitje për bërjen e pijeve alkoholike; pije energjike alkoholike.  

34  Duhan dhe produkte duhani (duke përfshirë zëvëndësuesit); artikuj për duhanpirës; 

shkrepsa; aromatizues për duhan; taketuke; enë duhani dhe enë duhani me lagështi; ndezës 

për duhanpirës; vaporizator personal dhe cigare electronike si dhe aromatizues dhe zgjidhje 

për to.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing; 

shërbime promocionale; shërbime të marrëdhënies me publikun; shërbime të demonstrimit 

dhe shfaqjes së produkteve; shërbime të ekspozitave dhe shfaqjeve; shërbime të tregtisë 
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komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; kontabilitet, mbajtje e 

librave të shitjes dhe auditim; procesim të të dhënave administrative; shërbime të analizave, 

hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të programeve të besnikërisë, stimulimit 

dhe bonusit;ofrime të hapësirës, kohës dhe mediave të reklamave; shërbime të rekrutimit 

dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime klerikale; dënie me qira të makinave të 

zyrës; shërbime të konsulencës së biznesit; hulumtim të tregut; grumbullim dhe 

sistematizim të të dhënave të biznesit.  

36  Shërbime të sigurimit; punë financiare; punë monetare; punë të patundshmërive; 

nënshkrime të sigurimeve si dhe vlerësime e matje për qëllime të sigurimeve; shërbime të 

garancisë; shërbime brokerimi të pengut; ofrime të kartelave të parapagimit dhe tallonit; 

shërbime të depozitave të sigurta; shërbime financiare dhe monetare, dhe shërbime bankare; 

shërbime investimi; mbledhje të fondeve dhe sponsorizim; shërbime të vlerësimit.  

37  Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme.  

38  Shërbime të telekomunikimit; shërbime të transmetimit; shërbime të komunikimit 

kompjuterik dhe qasjes në internet; ofrime dhe dhënië me qira të hapësirave dhe pajisjeve të 

telekomunikimit; shërbime striming (rrjedhje) të të dhënave; transmetim të videove sipas 

kërkesës; shërbime të buletineve elektronike [shërbime telekomunikimi].”  

39  Shërbime të transportit; aranzhime të udhëtimeve; paketim dhe magazinim të mallrave; 

shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo; shërbime orientimi; transportim 

dhe dërgesa të mallrave; dhënie më qira të mënyracve të transportit; transportim dhe 

udhëtim udhëtarëve; shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim; parkim dhe magazinim, ankorim 

të automjeteve.  

40  Shërbime të prodhimit me porosi dhe montimit; prodhim të energjisë; trajtim të tekstilit, 

lëkurës dhe gëzofit; reciklim dhe menaxhim të mbeturinave; shtypje dhe zhvillim fotografik 

dhe kinematografik; duplifikim të incizimeve audio dhe video; kondicionim dhe pastrim të 

ajrit dhe ujit; therje të kafshëve; trajtim të ushqimit dhe pijeve.  

41  Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore dhe 

shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke 

përfshirë edhe organizimin e garave sportive, organizimi i panaireve tregtare dhe 

ekspozitave për qëllime kulturore, sportive dhe edukative sigurimi i shërbimeve karioke; 

shërbime që kanë qëllimin themelor të argëtimit, zbavitjes ose rekreacionit të njerëzve;-

përfaqësimi i veprave të artit vizual ose të literaturës për publikun për qëllime kulturore ose 

arsimore, prezantimi i shfaqjeve të cirkut, organizimi i garave [edukimi ose argëtimi], 

organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.  

42  Shërbime shkencore dhe dizajnim lidhur me to; shërbime teknologjike dhe dizajnim 

lidhur me to; hulumtime shkencore; hulumtime teknologjike; shërbime të analizave 

industriale; shërbime të hulumtimeve industriale; dizajnim dhe zhvillim të harduerit 
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kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të softuerit kompjuterik; shërbime të TI-së; shërbime të 

hulumtimit mjekësor dhe farmakologjik; shërbime të inxhinieringut; studime dhe 

eksplorim; shërbime planifikime arkitekturale dhe urbane; shërbime të shkencave natyrore; 

testim, autentifikim dhe kontroll cilësire; shërbime dizajnimi.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të 

bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gastarinave dhe pajisjeve të barit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe të bukurisë për njerëz; 

kujdes higjienik dhe të bukurisë për kafshë; shërbime bujqësore, të akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime akuakulturës; shërbime të kujdesit shëndetësor për 

kafshë; shërbime të zakonit të kujdesit për kafshë; shërbime të kujdesit shëndetësor për 

kafshë; stomatologji; shërbime farmaceutike; shërbime të okulistëve; shërbime të shëndetit 

mendor; higjienë dhe kujdes të bukurisë për njerëz;art trupi.  

45  Shërbime ligjore; shërbime siguruese për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

të sigurisë, shpëtimit, sigurimit dhe përforcimit; shërbime astrologjike dhe shpirtërore; 

dhënie me qira të rrobave; shërbime të dekektivëve; shërbime të shoqërimit; shërbime 

funerale; shërbime fetare; shërbime sociale on-line të ndërtimit të rrjeteve shoqërore; 

shërbime të lobimit politik.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1002 

(220) 19/05/2020 

(731) Liberta Spahiu Prive Sh.p.k 

L. e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtine, KS 

(740)  Liberta Spahiu Prive Sh.p.k 

L. e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtine, 

Kosove  

 
 

(540)  Prive Reality 

 

 
     

 

(511) 16  Gjëra të printuara, libra, broshura dhe skeda; fletë muzikore; aksesorë zyre dhe 

tavoline d.m.th. stilolapsa, blloqe shenimesh, mbajtës të biznes kartelave dhe skeda; artikuj 

letre, bileta, etiketa, kartela; magazinë, libra udhëtimi; kartela përshëndetëse; afishe, 

vauqerë dhurata, fotografi, transfere  

25  Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e 

agjencise së reklamimit; shërbimet e agjencisë së publicitetit; shërbimet e agjencisë së 

marketingut; prodhimi i filmave reklamues; dhënja me qira e kohës së reklamimit në 

mediat e komunikimit.  

41  Shërbimet edukative; shërbimet trajnuese; shërbime argëtuese; aktivitete sportive dhe 

kulturore; regjia, shpërndarja dhe prodhimi i filmave; ofrimi i informatave në fushën e 

argëtimit; modelingu për artistë; shërbimet e studiove filmike; prezentimi i shfaqjeve të 

ndryshme; prodhimi i programeve dhe emisioneve televizive argëtuese; shërbimet e 
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studiove inçizuese; organizimi dhe prodhimi i shfaqjeve të ndryshme televizive; ofrimi i 

programeve televizive; shërbimet e zbavitjes televizive; revista online si blogje që 

paraqesin mendime personale në fushën e interesit të përgjithshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1003 

(220) 19/05/2020 

(731) Liberta Spahiu Prive Sh.p.k 

L. e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtine, KS 

(740)  Liberta Spahiu Prive Sh.p.k  

L. e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtine, 

Kosove  

 
 

(540)  Prive Entertainment 

 

 
     

 

(511) 16  Gjëra të printuara, libra, broshura dhe skeda; fletë muzikore; aksesorë zyre dhe 

tavoline d.m.th. stilolapsa, blloqe shenimesh, mbajtës të biznes kartelave dhe skeda; artikuj 

letre, bileta, etiketa, kartela; magazinë, libra udhëtimi; kartela përshëndetëse; afishe, 

vauqerë dhurata, fotografi, transfere.  

25  Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e 

agjencise së reklamimit; shërbimet e agjencisë së publicitetit; shërbimet e agjencisë së 

marketingut; prodhimi i filmave reklamues; dhënja me qira e kohës së reklamimit në 

mediat e komunikimit  

41  Shërbimet edukative; shërbimet trajnuese; shërbime argëtuese; aktivitete sportive dhe 

kulturore; regjia, shpërndarja dhe prodhimi i filmave; ofrimi i informatave në fushën e 

argëtimit; modelingu për artistë; shërbimet e studiove filmike; prezentimi i shfaqjeve të 

ndryshme; prodhimi i programeve dhe emisioneve televizive argëtuese; shërbimet e 

studiove inçizuese; organizimi dhe prodhimi i shfaqjeve të ndryshme televizive; ofrimi i 

programeve televizive; shërbimet e zbavitjes televizive; revista online si blogje që 

paraqesin mendime personale në fushën e interesit të përgjithshëm. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1025 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) zezë, kaltër.kuqe, hirit 

(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 makinash, makina kompresori, pompa kompresori; gjeneratorë rryme; 
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gjeneratorë; vegla makinash; vegla  dore elektrike;  makina për centrim; makina për 

shpuarje, sharra, cirkularë; cirkularë  tavolinash [makina]; sharra shpuese; ngjitese 

elektrike;makina për ngjyrosje; pistoletë elektrike  për ngjyrosje me spërkatje [brusha ajri]; 

shpuese me presion-shtypje; çekan elektrik; makina për bluarje; makina për saldim; prerës-

grirës të cilët bluajn[vegla makinash];kaçavida elektrike; kaçavidë zhdrredhuese me 

shtypje; makina për gravura; makina për pastrim; gërryese elektrike; aparate elektrike për 

bluarje-; blurëse elektrike; pistoleta elektrike me ngjitës;  makina elektrike për pastrim 

[lustrim]; makina për pastrim me presion; pastrues avulli; thithëse ; makina bujqësore; 

makineri bujqësore perpos atyre të cilat komandohën me duar; makina për kopshtari-

hortikulturë[makina]; pjesë dhe pajisje për te gjitha mallrat e lartëpërmendura, duke 

përfshirë brisqet per sharra elektrike, disqet gërryes [mjetet e makinerive], disqet lustruese 

[pjesë të makinerive], filtrat për makina, turjela për shpuese elektrike, kunjat e vidhave, 

mprehëse për sharra elektrike; tehe sharre rrethore [cirkularë], thika makinerie, mjete 

bluarëse [pjesë të makinerive].  

9  Aparate dhe instrumente për bartjën, ndërprerjën, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; bateri, akumulator [bateri]; pajisje për 

mbushjen e baterive; kondenzatorë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1036 

(220) 21/05/2020 

(731) “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(591) Kaltërt, Kuqe, Gjelbërt, Bardhë, Zezë, 

Blu 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije  

33  Pijet alkoholike përveç birrës.  
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(210) KS/M/ 2020/1037 

(220) 21/05/2020 

(731) “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(591) Ngjyrë e bardhë, Zezë, Gjelbër, Blu, 

Kaltër 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.  

33  Pijet alkoholike përveç birrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1038 

(220) 21/05/2020 

(731) “ULTRA COSMETICS” SH.P.K 

Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

(591) Blu, bardhë, kuqe, verdhë, gjelbër.  

(740)  Granit Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikateve të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si edhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikës të papërpunuara, 

plehërave, kompozime shuarjen e zjarrit; kalitje dhe përgatitjet me material saldimi; 

substanca kimike per ruajtjen e ushqimeve, substanca për rrezitje, ngjitëse të përdorura në 

industri.  

3  Preparate zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, pastrim, 

ilustrim, preparate për pastrim dhe gërryerje sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetike, 

kremra flokësh, pasta dhëmbësh  

5  Preparatet farmaceutike dhe veterinare, përgatitjet sanitare për qëllime mjeksore, 

substanca dietale të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje, llaçe, materiale 

për fashim, dyll dentar, dezinfektues, preparate për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, 

herbicide.  

21  Enë kuzhine dhe vegla shtëpiake, krehërat dhe sfungjerët, brushat (përveç furçat 

ngjyrosëse), material për prodhimin e furçave, artikuj për pastrimin e sipërfaqeve, qelq I pa-

punuar ose I gjysëm-punuar 

(me perjashtim të qelqit të përdorur në ndërtesa), gota, porcelani dhe argjila nuk përfshihen 

në klasa të tjera 
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(210) KS/M/ 2020/1040 

(220) 22/05/2020 

(731) August Storck KG Waldstrasse 27 

13403 Berlin, DE 

(591) E kuqe, ngjyrë arri, ngjyrë kafe, e 

verdhë, e kaltër, e gjelbër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira; çokollatë; produkte çokollate; pasta; akullore; përgatitje për bërjene e 

pdoukteve të lartëpërmendura të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1041 

(220) 22/05/2020 

(731) S. S. TRAKYA YAĞLI 

TOHUMLAR TARIM SATIŞ  

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 

I.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:2 

Ayşekadın Merkez 22030 EDİRNE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  birma 

 

 
     

 

(511) 29  Vajra ushqimore dhe yndyrna për ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1043 

(220) 22/05/2020 

(731) Demp B.V. Hagenweg 1F 

NL-4131 LX Vianen, NL 

(591) E KUQE, E BARDHË 

(740)  Ahmet Hasolli Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojëra, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit, 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 
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pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë  

6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.   

7  Makinat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve tokësore të transportit); 

komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që 

operohen me dorë; inkubatorët e vezëve   

8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës.   

9  Aparatet dhe instrumentet; shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 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; bart9sit 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.   

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

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

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

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

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

blloqet tipografike.   

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.   

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, spiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha materialeve, ose prej 

plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikuj për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoren në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.   

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

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.   

40  Trajtimi i materialeve.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë.   

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë.  
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(210) KS/M/ 2020/1046 

(220) 22/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) pembe, e kaltërt, e gjelbërt, e gjelbërt 

e qelë, portokalli, e kuqe, e kaltërt e mbyllt. 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Sapun, sapun për foshnje; kozmetika, preparate për kujdesin e buzëve, jo për 

përdorim në medicine; mehlem (nuk janë medicinale), krem për të skuqurit nga pelenat, 

nuk është medicinal; preparate për kujdesin e lëkurës për foshnje (jo për qëllime 

medicinale), preparate për kujdesin e foshnjeve, (jo për qëllime medicinale), shkuma për 

larjen e foshnjave, krema për foshnje (nuk janë medicinale), losion për foshnje, vaj për 

fosnje, pluhur (puder) për foshnje, shampon për foshnje, preparate për mbrojtje nga dielli, 

faculeta të lagura për foshnje; mjete për pastrimin e dhëmbëve; produkte për trajtimin e 

dhëmbëve, mjete për pastrimin e dhëmbëve, të përshtatura për foshnje, produkte për 

trajtimin e dhëmbëve për foshnje; lesh pambuku për përdorim në kozmetikë, shkopinjë me 

pambuk për përdorim në kozmetikë; faculeta të lagura për kozmetikë.  

5  Formula qumështi për foshnje, ushqim për foshnje, pije për foshnje, qumësht pluhur për 

foshnje; shtesa dietike për foshnje; zavendësues për qumështin e gjirit të nënës; peceta për 

foshnje (pelena), pelena nga letra ose celuloza; produkte sanitare thithëse; barna pa recept 

për foshnje; produkte higjienike për foshnje, për përdorim në medicine; shtesa ushqimi në 

formë të pijeve pluhur; yndyrna për procese anti-ndezje, yndyrë medicinale, yndyrë 

medicinale për skuqje nga pelenat; preparate medicinale për varra; jestek për ushqimin e 

foshjeve me gji.   

8  Paisje për ushqim, të përshtatura foshnjeve; gërshërë për thonj  

9  Alarm për foshnje; paisje për monitorim të foshnjeve; peshore për foshnje; shkallë për 

matje  

10  Biberon për foshnje, bebiron për fëmijë të vegjël, shirita për bebiron, kapse për bebiron; 

shishe të vogla për foshnje; bebiron për shishe për foshnja; mbyllës për shishe të foshnjeve; 

unaza   (gome) të cilat lehtësojnë rritjen e dhëmbëve tek foshnjet; kambanat për kafshim, 

për foshnje; çarçaf i papërshkueshëm nga uji për foshnje; shishe ose thasë për depozitimin e 

qumështit të nënës; pompa të vogla për nxjerrjen e qumështit të gjirit; mbrojtës/mbulesa për 

gishtërinjë për përdorim të trajtimit të zgavres së gojës; aspirator nazal; paisje për trajtimin 

e vashëve.   

11  Nxemëse e shisheve për foshnje, aparate për ngrohjen e ushqimit për foshnje, sterilizues 

për shishet për ushqimin e foshnjeve; jastek të cilët ngrohen, për foshnje; radiator, radiator, 

radiator ngrohës për ngrohjen e ajrit; mbulesa për wc guaca, në formen e ulëses për foshnje 

dhe fëmijë.    

12  Ulëse sigurije për foshnje, për përdorim në automobila, ulëse sigurie për foshnje, për 

bicikleta, rripa sigurije për automjete për transportues të foshnjeve; transportues për foshnje 

me rrota; pjesë dhe paisje për karroca për foshnje, streha/pullaze për karroca të fëmijëve, 

mbulesa për karroca të fëmijëve, batanije për karroca të fëmijëve.    
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16  Përparëse nga letra; album për fotografi, album për foshnje; peceta letre për duar; 

dekorime ngjitëse nga letra për mure; dekorime për mure nga letra (zbukurime nga letra); 

complete artizanale për modelim, përkatësisht punimi i shenjave të këmbëve dhe duarve në 

allqi.    

18  Çanta për bartjen e foshnjeve, bartëse në formen e faculetës për bartjen e foshnjeve, 

bartëse në formen e faculetës për bartjen e të posalinurve, transportues për foshnje (në 

formen e faculetës ose rripit); çanta shpine.    

20  Mobile për fëmijë dhe foshnje; shporta të thurura për foshnje të vogla (djep); shporta të 

thurura; krevat, krevat bartës; dyshek; ulëse të përshtatura për foshnje; karrike të gjata për 

foshnje; rrethoja për foshnje; ulëse për vaska; rrethoje për sigurimin e foshnjeve dhe 

fëmijëve (nuk janë nga metali); djep, karrige për foshnje të cilat hulaten; uturak lëvizës për 

fëmijë të vegjël; karrige/platform për ndrrimin (pastrimin) e foshnjeve, baza (shtresa) për 

ndrrimin e foshnjeve, peceta në formë jasteku, sikur pjesë të tavolinave për ndrrimin e 

foshnjeve; jastek, rul për zhagitjen e foshnjeve (jestek); jastek për mbështetjen e kokës për 

foshnje; ulëse lëvizëse për larjen e foshnjeve, për përdorim në vaskë; kuti në formë 

sandeku, kutiji për lojna, dhe kuti për lodra, kuti për magazinim (përveq për përdorim në 

amvisëri dhe kuzhina); dekorime muri nga druri; dekorim i murit nga plastika; transportues 

i foshnjeve (bartëse).    

21  Vaska për foshnje; baza për vaska për foshnje; brusha për shishet e foshnjeve; nxemës 

për shishet e foshnjeve, nuk janë elektrike; uturak; gota me kapak për foshnje dhe fëmijë; 

paisje për ushqim, përveq thikave, pirujve dhe lugëve, për foshnje dhe fëmijë; gota për 

foshnje dhe fëmijë; brusha, produkte me brusha, brusha për shishe, brusha për dhëmb, 

brusha për flok;krehër; shpuza; shporta, shporta për pelena; lugë për servim (si mjete 

shtëpiake dhe kuzhine);  uturak.    

24  Mbulesa; mbulesa për foshnje, mbulesa pambuku, mbulesa prej leshi; leckë nga tekstili; 

peshqir tekstili; peshqir për fëmijë, peshqir për banjo, peshqir për larje për fëmijë; doreza 

për larje; pelena nga tekstiki për riveshjen e foshnjeve; rrjeta për mbrojtje nga insektet; 

rrjeta për mbrojtje nga insektet për karroca të fëmijëve; dekorim muri nga tekstili; 

transportues në formë faculete për bartjen e foshnjeve dhe fëmijëve të vegjel; thasë për 

fjetje, thasë për fjetje për foshnje.    

25  Veshje, mbathje, mbulesa për kokë; kapela, kapela për femra, faculeta për kokë; veshje 

për beba, veshje për fëmijë, thasë për fjeteje për foshnje (veshje), faculeta, faculeta për 

mbajtje rreth qafes (shall), dorëza (veshje), komplete veshje për foshnje; përparëse, të cilat 

nuk janë nga letra, përparëse plastike ngs plastika për foshnje, përparëse tekstili për 

foshnje; faculeta (veshje); mbrojtës nga shamponi për sy.    

26  Paisje dekorative për flok.   

28  Lodra, lojra, letra për lojë; rekuizita gjimnastike dhe sportive (të cilat përfshihen në 

kalasen 28); lodra për foshnje; lojra për fëmijë; lodra plastike; rekuizite gjimnastike dhe 

sportive për foshnje; rekuizita gjimnastike dhe sportive për fëmijë; çorapa për Krishtlindje 

të cilat shfrytëzohen për të bërë kalendare festive  

29  Fruta të përpunuara, tul frutash, pure frutash, pure pemësh, shufra frutash, çips frutash, 

fruta të thata, grimtësira frutash, perime të përpunuara, pure nga perimet, çull nga perimet; 

çips nga perimet, perime të thata, grimtësira nga perimet; grimtësira me bazë të bimëve 

bishtajore; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga perimet, mishi, mish pule, 

produkteve të qumshtit dhe/ose frutat; qumësht, pije me bazë qumështi dhe produkte 

qumështi; produkte qumështi  
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30  Çaj, pije me bazë çaji; produkte nga furrtarija, ëmbëlsira, pjekurina, buk i thekur; 

drithra; preparate të mbaruara nga drithrat, grimtësira me bazë drithrash, çops (nga 

drithrat), çull nga drithrat, çull nga prosa (lloj drithi), pudding nga grizi, çullna, pllakëza 

ushqimore me bazë drithi, grimtësira me bazë drithrash, ushqim për konsumim nga njeriu 

me bazë drithrash; pudding nga orizi; grimtësira nga orizi, biskota nga orizi sikur 

grimtësira; grimtësira të pregaditura nga misri, grimtësira nga mielli i misrit; ushqim i 

gatshëm i cili përmban brumëra; ushqim i gatshëm me oriz: brumëra, petë; çull me drithëra 

dhe qumësht, për ushqim.    

32  Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; ujë; pije frutash dhe langje 

frutash, langje frutash të gazuar; shurup dhe preparate të tjera për krijimin e pijeve.     

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1048 

(220) 22/05/2020 

(731) Corporación Habanos, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

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

verdhë e errët, ari, kafët e ndritëshme, kafët 

e errët, kalter e ndritëshme dhe gjelbërt 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1049 

(220) 22/05/2020 

(731) Corporación Habanos, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, , 

CU 

(591) E Bardhe, zeze, kuqe e erret, kuqe, 

vjollce, portokalli, verdhe, verdhe e erret, 

ari, kafet e ndritshme, kafet e erret, kalter e 

ndritshme, kafet e erret, kalter e ndritshme, 

kaltert e erret, gjelbert e ndritshme dhe 

gjelbert e erret 

(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  Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1050 

(220) 22/05/2020 

(731) Corporación Habanos, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, , 

CU 

(591) bardhë, zezë, verdhë, verdhë e errët, 

ari, kafët e ndritëshme, portokalli, vjollce, 

kuqe, gjelbërt dhe kaltert 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1051 

(220) 22/05/2020 

(731) Corporación Habanos, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

CU 

(591) E BARDHE, ZEZE, VERDHE, 

VERDHE E ERRET, ARI, KAFET E 

NRITSHME, E KUQE DHE E 

GJELEBERT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1052 

(220) 22/05/2020 

(731) Corporación Habanos, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, , 

(540)   
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CU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 34  Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1053 

(220) 22/05/2020 

(731) Corporación Habanos, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

Cuba, CU 

(591) bardhë,zezë, verdhë, kafe, 

portokalli,kaltër e ndritëshme dhe gjëlbërt 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1054 

(220) 22/05/2020 

(731) Corporación Habanos, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, , 

CU 

(591) E BARDHE E VERDHE E VERDHE 

E ERRET, ARI, PORTOKALLI, 

KALTERT E NDRITSHME, GJELBERT 

DHE KAFE E NDRITSHME 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.  
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(210) KS/M/ 2020/1055 

(220) 22/05/2020 

(731) Corporación Habanos, S.A. 

Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, , 

CU 

(591) BARDHE E ZEZE DHE E 

GJELEBERT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1056 

(220) 22/05/2020 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(591) Gjelber e hapur, gjelber, gjelber e 

mbyllur, e bardhe  

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  paloma te lagura të parafabrikuara të bëra prej letre dhe / ose celuloze  

5  pelena të disponueshme të bëra prej letre dhe / ose celuloze  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1057 

(220) 22/05/2020 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US 

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

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

(540)  PAMPERS HARMONIE 

 

 
     

 

(511) 3  paloma te lagura të parafabrikuara të bëra prej letre dhe / ose celuloze  

5  pelena të disponueshme të bëra prej letre dhe / ose celuloze  
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(210) KS/M/ 2020/1058 

(220) 22/05/2020 

(731) SIMSEK BISKUVI VE GIDA 

SANAYI ANONIM SIRKETI  

ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 

14.CADDE NO:1, KARAMAN, TR 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, kakao, pije me bazë kafeje ose kakao, pije me bazë çokollate; makarona, 

brumëra të mbushur, petë; pasta dhe produkte buke të bazuara në miell, ëmbëlsira të 

bazuara në miell dhe çokollatë; bukë, byrekë, ëmbëlsira, puding, krem karamel, brumë, 

krosants, tart; mjaltë, zam bletësh për konsum njerëzor, propolis për qëllime ushqimore; 

kremra për ushqime, vanilje (aromatizuese), erëza, salca (kondicionera), salcë domatesh; 

maja, pluhur pjekje; miell, bollgur, niseshte për ushqim; sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur; 

çaj, çaj i ftohte; ëmbëlsirat, çokollatat, biskotat, krokante, biskotat, vafer, pite; çamçakëza; 

akullore, akull i ngrenshem; kripë; ushqim rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të 

grimcuara, patate të skuqura misri, drithëra per mëngjes, grurë të përpunuar për konsum 

njerëzor, elb të grimcuar për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuar për konsum njerëzor, 

thekër të përpunuar për konsum njerëzor, oriz; melasa për ushqim.  

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

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

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

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

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

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

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

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, 

agjencitë e eksport-importit, shërbimet e vendosjes së përkohshme të personelit; Drejtues 

ankandi; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një shumëllojshmëri të mallrave, 

përkatësisht, kafe, kakao, kafe ose pije me bazë kakao, pije me bazë çokollate, makarona, 

buke të mbushur, petë, pasta dhe produkte buke të bazuara në miell, ëmbëlsira të bazuara në 

miell dhe çokollatë, bukë, pite, ëmbëlsira, pudinga, krem karamel, brumë, krosanta, tart, 

mjaltë, zam bletë për konsum njerëzor, propolisi për qëllime ushqimore, kremra për 

ushqime, etj. vanilje (aromatizuese), erëza, salca (kremra), salcë domatesh, maja, pluhur 

pjekje, miell, bollgur, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur, çaj, çaj i 

ftohte, ëmbëlsira, çokollatë, biskota, krokante, biskota , vafer, pite, camcakeza, akulloret, 

akull i ngrenshem, kripë, ushqim me rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të 

grimcuara, patate të skuqura misri, drithëra të mëngjesit, grurë të përpunuar për konsum 

njerëzor, elb të grimcuar për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuara për njeri konsumi, 

thekra e përpunuar për konsum njerëzor, orizi, melasa për ushqim, duke u mundësuar 
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klientëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen 

nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes 

katalogjeve të porosive me postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1059 

(220) 22/05/2020 

(731) LABORATOIRE NUXE 

127 Rue d’Aguessau 

92100 BOULOGNE- BILLANCOURT, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  NUXE 

 

 
     

 

(511) 3  “Kozmetikë; parfume, ujë tualeti, ujë kolonje; deodorantët e trupit; vajra esencialë; 

vajra për përdorim kozmetik; sapunë, qumësht pastrues; kremra kozmetikë, xhel, qumësht, 

losione, maska, krem, puder pluhur, serume dhe preparate për kujdesin e lëkurës; produkte 

kozmetike kundër rrudhave; produkte kozmetike për kujdesin për buzët; produkte 

kozmetike kundër diellit, preparate kozmetike për rrezitje në diell, produkte kozmetike pas 

diellit; preparate kozmetike për dobësim; produkte për depilim; produkte për flokët, si 

preparate për kujdesin e flokëve dhe kokës; preparate kozmetike për dush dhe banjo; 

produkte për grim dhe heqjen e grimit; preparate për rruajtje dhe preparate pas rruajtjes; 

faculeta dhe letra të lagura me losine  kozmetike”.   

44  Shërbime kujdesi për bukurinë; shërbime masazhesh; sallone bukurie; shërbime për 

sauna; ofrimi i paisjeve për spa; balneoterapi, fizioterapi dhe aromaterapi, shërbime për 

banjo turke; shërbime këshillimi për bukurinë dhe grim”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1060 

(220) 22/05/2020 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  TOYOTA BZ 

 

 
     

 

(511) 12  “ Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.” 
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(210) KS/M/ 2020/1061 

(220) 22/05/2020 

(731) Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. 

Rruga Lalëzit, Komuna Maminas 1001, 

Durrës, Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kek; torta; kakao; sheqer; 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).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1062 

(220) 26/05/2020 

(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) 30  Kek; torta; kakao; sheqer; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe përgatitje të 
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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).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1064 

(220) 27/05/2020 

(731) Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., 

Ltd Shuiquetou Village, Pengjie Town, 

Luqiao, Taizhou, Zhejiang, CN 

(591) Bardhë e zi  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Pistoleta sprej për bojë; pistoleta pneumatike për nguljen e  gozhdëve; pistoleta 

elektrike për ngjitje; vegla që mbahen ne dorë, përveç atyre që vihen ne funksionon me 

fuqine e dorës; makineri te ajrit të ngjeshur; mjete hidraulike që mbahen ne dorë; mjete 

pneumatike që mbahen ne dorë; pompa [makineri]: trapan [turjela] elektrike që mbahen ne 

dorë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1065 

(220) 27/05/2020 

(731) Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., 

Ltd Shuiquetou Village, Pengjie Town, 

Luqiao, Taizhou, Zhejiang, CN 

(591) Bardhë e zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Pistoleta sprej për bojë; pistoleta pneumatike për nguljen e  gozhdëve; pistoleta 

elektrike për ngjitje; vegla që mbahen ne dorë, përveç atyre që vihen ne funksion me fuqine 

e dorës; makineri te ajrit të ngjeshur; mjete hidraulike që mbahen ne dorë; mjete 
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pneumatike që mbahen ne dorë; pompa [makineri].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1068 

(220) 27/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) e kuqe, e bardhë, e kaltërt e qelë, e 

kaltërt e ndritshme, hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe langje 

frutash, shurup dhe preparate për krijimin e pijeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1072 

(220) 28/05/2020 

(731) Tahir Rexhepi B.I. /N.SH.T. " Arbi " 

Podujevë, 28 Nëntori, KS 

(591) E Zezë  

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike përndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasattjera) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt,ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  
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(210) KS/M/ 2020/1081 

(220) 28/05/2020 

(731) Flori AG SH.P.K. Mati 1, P.n., 10000 

Prishtinë, KS 

(591) E kuqe dhe e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina, mjete makinerike, mjetet me funksionim të energjis; Aparate elektrike për 

perdorim në kuzhinë, Aparate elektrike për imëtësim, bluarje, ndrydhje, përzierje dhe 

bluarje;  makina larëse (rrobave), makina për larjen e enëve, makina për tharje të rrobave pa 

ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve; thithëse dhe pjesë të 

tyre; makinat elektrikromekanike për perpunimin e ushqimit, makinat elektrike për 

përpunimin e ushqimit  

8  Vegla dhe mjete dore, për përdoruim me anë të dorës;takëm;makina rroje;vegla dhe 

pajisje të përfshira në këtë klasë të cilët përdorën për kujdesin personal gjatë rrojës, 

depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin për zbukurim (duke përfshirë presa për drejtimin e 

flokut dhe mjete për flokë;hekur për hekurosje elektrik dhe jo-elektrik.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, grumbullimin, 

rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të 

dhënave të tjera; telefona, telefona të mençur; pajisje llogaritëse, aparate llogaritëse; aparate 

televizive, kompjuterë; laptopë kompjuterë, aparate për përpunimin e të dhënave, pajisje 

periferike kompjuterike; aparate për gjirim, makina llogaritëse, kamera [fotografike];  

alarmet e zjarrit, aparatet e shuarjes së zjarrit, Invertorët [elektrik]; makinat e faturimit; 

dioda emituese të dritës [LED], brava elektrike; altoparlantë, mikrofona;printerët për 

përdorim nga kompjuterët; aparate mësimore.  

11  Aparate  dhe instalues për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerues të avullit, gatimi, tharje, 

ventilimi, aparate për furnizim me ujë për qëllime sanitare; nxemese elektrike, radiotora 

elektrik; aparat për kafe; tharëse për flokë; tostera; bluarse, mikrovalë; kondicioner ajri; 

vitrina ftohese; furrë për pjekeje dhe gatim; friteza; frigorifera; grill elektrik; aparate per 

tharje; ventilator; aparate per ftohje te ujit; aparate per ngrohje te ujit;  frigorifera per 

ngrirje të thellë; shporeta elektrik; pllaka elektrike per gatim; aparat për pjekje të bukes  

35  Reklamim; menaxhim e biznesi; administrim  e biznesi; funksione  të zyrës; shërbime të 

veçanta reklamuese për promovimin e mallrave; shërbime për publicitet dhe promovimin e 

shitjeve; sherbimet e shitjes me shumic dhe pakic të aparateve elektrike të cilët përdorën në 

kuzhinë, aparatëve  për prerëje, imëtësim, ndrydhje, përzierje dhe bluarje, makinave për 

larje (të rrobave), makinave për larjën e enëve, makina për tharje të rrobave pa ngrohje), 

makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve, thithëseve dhe pjesë të tyre, 

vegla dhe pajisje për kujdesin personal gjatë rrojës, depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin 

për zbukurim (duke përfshirë presa për drejtimin e flokut dhe mjete për flokë kaçurele-

dredha, gërshërë); hekur elektrik (hekurosëse) dhe jo-elektrik, aparate dhe instrumente për 

matje, indikator dhe material laboratorik duke përfshirë edhe ato për kërkime shkencore në 
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laboratore përpos për përdorim medicinal, aparateve për xhirim, bartje dhe reprodukim të 

zërit ose fotografisë duke përfshirë aparate dhe njësi periferike për përpunimin e të 

dhënave, telekomunikacion dhe reprodukim, aparateve tevlevizive, bartesit optik dhe 

magnetik të të dhenave dhe softueri i xhiruar në to, telefona, telefona të mençur; pajisje 

llogaritëse, aparate llogaritëse; kompjuterë; laptopë kompjuterë, aparate për përpunimin e të 

dhënave, kartele magnetike/optike, antena, antena satelitore, zmadhuese dhe pjesë të tyre, 

orët e kohës, aparate dhe instrumente për bartje, ndërprerëje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim të rrymës (duke përfshirë kabllo të cilët përdorën për rrymë dhe 

nevoja të rrymës, baterive, akumulator-bateri, anoda dhe katoda); aparate për përdorim dhe 

alarm (përpos për automjete), zileve elektrike, regjister arke, aparate për ngrohje dhe 

prodhim të avullit ose aparate për ngrohje (me lëndë djegëse të forta, fluide ose gasi për 

stufa, kuzhina, ngrohese uji dhe gazi, bojler për ngrohje qendrore); paisjeve për klimatizim, 

aparate për ftohje dhe aparate ngrirës, makinave për akullore, frigoriferë, aparate për ujë të 

pijëshëm, paisje për zierje, ngrohje dhe aparate dhe instalacione për prodhimin e avullit 

(duke përfshirë stufa elektrike, mikrovalore, stufa-shporeta me gas, aparate elektrike dhe 

aparateve për përgaditjën e çajit dhe kafës, tharësit elektrik të rrobave, fen-tharës për flokë 

dhe tharëse për duarë, aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalacione 

për pastrimin e ujit; instalacione për llojin e zierjes industriale, tharje dhe ftohje, shërbimet 

e shitjes me pakicë dhe me shumicë, përmes internetit ose mediumeve elektronike të 

produkteve të përfshira në këtë klasë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1082 

(220) 28/05/2020 

(731) Flori AG SH.P.K. Mati 1, P.n., 10000 

Prishtinë, , KS 

(526) FAVORIT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FAVORIT 

 

 
     

 

(511) 7  Makina, mjete makinerike, mjetet me funksionim të energjis; Aparate elektrike për 

perdorim në kuzhinë, Aparate elektrike për imëtësim, bluarje, ndrydhje, përzierje dhe 

bluarje;  makina larëse (rrobave), makina për larjen e enëve, makina për tharje të rrobave pa 

ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve; thithëse dhe pjesë të 

tyre; makinat elektrikromekanike për perpunimin e ushqimit, makinat elektrike për 

përpunimin e ushqimit  

8  Vegla dhe mjete dore, për përdoruim me anë të dorës; takëm; makina rroje;vegla dhe 

pajisje të përfshira në këtë klasë të cilët përdorën për kujdesin personal gjatë rrojës, 

depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin për zbukurim (duke përfshirë presa për drejtimin e 

flokut dhe mjete për flokë; hekur për hekurosje elektrik dhe jo-elektrik  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, grumbullimin, 

rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të 
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dhënave të tjera; telefona, telefona të mençur; pajisje llogaritëse, aparate llogaritëse; aparate 

televizive, kompjuterë; laptopë kompjuterë, aparate për përpunimin e të dhënave, pajisje 

periferike kompjuterike; aparate për gjirim, makina llogaritëse, kamera [fotografike];  

alarmet e zjarrit, aparatet e shuarjes së zjarrit, Invertorët [elektrik]; makinat e faturimit; 

dioda emituese të dritës [LED], brava elektrike; altoparlantë, mikrofona;printerët për 

përdorim nga kompjuterët; aparate mësimore.  

11  Aparate  dhe instalues për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerues të avullit, gatimi, tharje, 

ventilimi, aparate për furnizim me ujë për qëllime sanitare; nxemese elektrike, radiotora 

elektrik; aparat për kafe; tharëse për flokë; tostera; bluarse, mikrovalë; kondicioner ajri; 

vitrina ftohese; furrë për pjekeje dhe gatim; friteza; frigorifera; grill elektrik; aparate per 

tharje; ventilator; aparate per ftohje te ujit; aparate per ngrohje te ujit;  frigorifera per 

ngrirje të thellë; shporeta elektrik; pllaka elektrike per gatim; aparat për pjekje të bukes.  

35  Reklamim; menaxhim e biznesi; administrim  e biznesi; funksione  të zyrës; shërbime të 

veçanta reklamuese për promovimin e mallrave; shërbime për publicitet dhe promovimin e 

shitjeve; sherbimet e shitjes me shumic dhe pakic të aparateve elektrike të cilët përdorën në 

kuzhinë, aparatëve  për prerëje, imëtësim, ndrydhje, përzierje dhe bluarje, makinave për 

larje (të rrobave), makinave për larjën e enëve, makina për tharje të rrobave pa ngrohje), 

makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve, thithëseve dhe pjesë të tyre, 

vegla dhe pajisje për kujdesin personal gjatë rrojës, depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin 

për zbukurim (duke përfshirë presa për drejtimin e flokut dhe mjete për flokë kaçurele-

dredha, gërshërë); hekur elektrik (hekurosëse) dhe jo-elektrik, aparate dhe instrumente për 

matje, indikator dhe material laboratorik duke përfshirë edhe ato për kërkime shkencore në 

laboratore përpos për përdorim medicinal, aparateve për xhirim, bartje dhe reprodukim të 

zërit ose fotografisë duke përfshirë aparate dhe njësi periferike për përpunimin e të 

dhënave, telekomunikacion dhe reprodukim, aparateve tevlevizive, bartesit optik dhe 

magnetik të të dhenave dhe softueri i xhiruar në to, telefona, telefona të mençur; pajisje 

llogaritëse, aparate llogaritëse; kompjuterë; laptopë kompjuterë, aparate për përpunimin e të 

dhënave, kartele magnetike/optike, antena, antena satelitore, zmadhuese dhe pjesë të tyre, 

orët e kohës, aparate dhe instrumente për bartje, ndërprerëje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim të rrymës (duke përfshirë kabllo të cilët përdorën për rrymë dhe 

nevoja të rrymës, baterive, akumulator-bateri, anoda dhe katoda); aparate për përdorim dhe 

alarm (përpos për automjete), zileve elektrike, regjister arke, aparate për ngrohje dhe 

prodhim të avullit ose aparate për ngrohje (me lëndë djegëse të forta, fluide ose gasi për 

stufa, kuzhina, ngrohese uji dhe gazi, bojler për ngrohje qendrore); paisjeve për klimatizim, 

aparate për ftohje dhe aparate ngrirës, makinave për akullore, frigoriferë, aparate për ujë të 

pijëshëm, paisje për zierje, ngrohje dhe aparate dhe instalacione për prodhimin e avullit 

(duke përfshirë stufa elektrike, mikrovalore, stufa-shporeta me gas, aparate elektrike dhe 

aparateve për përgaditjën e çajit dhe kafës, tharësit elektrik të rrobave, fen-tharës për flokë 

dhe tharëse për duarë, aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalacione 

për pastrimin e ujit; instalacione për llojin e zierjes industriale, tharje dhe ftohje, shërbimet 

e shitjes me pakicë dhe me shumicë, përmes internetit ose mediumeve elektronike të 

produkteve të përfshira në këtë klasë. 
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(210) KS/M/ 2020/1083 

(220) 28/05/2020 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(591) E KUQE, E BARDHË,  

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex”  Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të 

gatshme; pure, produkte të patateve dhe produkte në bazë të patateve, fasule, vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrat, margarinë, vaj ulliri, Ullinj, Supë.   

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe artificiale; miell dhe preparate të prodhuara prej 

drithërave, bukë, Peta brumi të rrumbullakëta që mbushen me perime, petë, pica, torta dhe 

ëmbëlsira, makarona, krem ëmbëlsire, sodë buke, mjaltë, reçel, mëlmesë; maja, sheqer, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë, uthull, salca, Majonezë, keçap, erëza; akull.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1084 

(220) 28/05/2020 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  PRIMA GUSTO 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të 

gatshme; pure, produkte të patateve dhe produkte në bazë të patateve, fasule, vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrat, vaj ulliri, Ullinj, Supë  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe artificiale; miell dhe preparate të prodhuara prej 

drithërave, bukë, Peta brumi të rrumbullakëta që mbushen me perime, petë, pica, torta dhe 

ëmbëlsira, makarona, krem ëmbëlsire, sodë buke, mjaltë, reçel, mëlmesë; maja, sheqer, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë, uthull, salca, Majonezë, keçap, erëza; akull.   

43  Shërbime sigurim (furnizimi) ushqim dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime 

hoteliere, shërbime kafe-restorante, restorante, restorante me vetëshërbim, byfe, kafeteri, 

shërbime të përgjithshme hoteliere.  
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(210) KS/M/ 2020/1085 

(220) 28/05/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga , LV 

(591) Portokalli Pantone 021 C, Pantone 

1235 C, Pantone 485 C 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë.  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1086 

(220) 28/05/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga , LV 

(591) E kaltër Pantone 281 C, Pantone 293 

C, Pantone 2985 C 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë”  

5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1087 

(220) 28/05/2020 

(731) VAR Kosova SH.P.K. 

Prishtinë, Rruga Besim Sahatqiu, Objekti 

Guri, Nr. 27/1, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Ramaj Palushi 

Hajdaraj Salihu L.L.C. Prishtinë, Rruga 

Major Mehmet Bushi, H6, Nr.5 

 
 

(540)  VAR KOSOVA 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime të bëra nga ndërmarrjet e reklamimit, kryesisht ndërmarrje të 

komunikimit me publikun, deklarata ose njoftime me të gjitha mjetet e difuzionit dhe që 
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kanë të bëjnë me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve. Kjo klasë përfshinë por nuk 

kufizohet në: marketing;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës 

shërbimeve të agjencisë së reklamimit;reklamimi me porosi;marrja me qira e hapësirës 

reklamuese;sigurimi i informacionit të biznesit;shërbimet e telemarketingut  

38  Shërbime që lejojnë të paktën njërën palë të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbime 

për transmetimin dhe shfaqjen e të dhënave p.sh., shërbimet e telekomunikacionit. Kjo 

klasë përfshinë por nuk kufziohet në: transmetimi i televizionit kabllor;komunikimet nga 

terminalet e kompjuterit;komunikimet nga rrjetet përmes lidhjes me fibra optike;shërbime 

elektronike të bordit të buletinit [shërbimet e telekomunikacionit];sigurimi i informacionit 

në fushën e telekomunikacionit;shërbimet e agjencisë së lajmeve;shërbime të 

portaleve/faqeve elektronike [radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit 

elektronik];transmetim i radios;transmetim satelitor;sigurimi i kanaleve telekomunikuese 

për shërbimet e teleshopping;transmetimi televiziv;transmetim pa tel (wifi).  

42  Shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave 

të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull inxhinieri, programim kompjuterik etj. Kjo 

klasë përfshinë por nuk kufizohet në: shërbimet e kriptimit të të dhënave;shërbime të 

mbrojtjes nga viruset kompjuterike;softuerët si një shërbim (SaaS);platformat si një 

shërbim (PaaS);konsulencë për sigurinë kompjuterike;konsulencë për softuer 

kompjuterik;hartimi i programeve kompjuterike;zhvillimi i platformave 

kompjuterike;konsulencë për sigurinë e internetit;konsulencë për teknologjinë 

telekomunikuese, etj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1088 

(220) 28/05/2020 

(731) The North Unicorn L.L.C. Bajrush 

Kajtazi  Zona Industriale, Aziz Abrashi pn, 

12000, Fushë Kosovë, KS 

591) E Bardh, E Kalter, Gold. 

(740)  The North Unicorn L.L.C. 

Bajrush Kajtazi Zona Industriale, Aziz 

Abrashi pn, 12000, Fushë Kosovë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2020/1089 

(220) 28/05/2020 

(731) Novartis AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TABRECTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1090 

(220) 28/05/2020 

(731) Zenel Muja Rr. “William Walker”, nr. 

22. Babimoc, Vushtrri, 42000, KS 

(591) E zezë, e bardhë, portokalli. 

(740)  Zenel Muja Rr. “William Walker”, 

nr. 22. Babimoc, Vushtrri, 42000, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. Dërrasa 

(dru për ndërtim), dërrasa (dysheme), dërrasa për shtrim parketesh, direkë (shtiza) jo prej 

metali, dritare jo prej metali, dru i llustruar, lëndë druri, lëndë druri (e fabrikuar), lëndë 

druri (e sharruar), lëndë druri, gjysëm të përpunuar, lëndë druri ndërtim, lëndë druri për 

bërjen e enëve të kuzhinës, lëndë druri (për ndërtim), listela jo prej metali, listela prej druri, 

panele ndërtimi, jo prje metali, çati (kulme).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1091 

(220) 29/05/2020 

(731) Balkrishna Industries Ltd. 

BKT House, C/15, Trade World, Kamala 

Mills Compound, Senapati Bapat Marg, 

Lower Parel, Mumbai - 400 013 

Maharashtra, IN 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LOADER PLUS 

 

 
     

 

(511) 12  Goma të automobilave; Gomat të automjeteve; Goma bujqësore; Goma 

pneumatike; Goma masive për peshëngritësit  pirun/ Kamionë peshëngritësit ; Goma 
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ndërtimi, minierave dhe pylltarie; tubat e brendshëm për gomat pneumatike; Shtresa 

qarkore për përdorim në buzë e brendshme të gomave/ tuba montues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1092 

(220) 29/05/2020 

(731) B.H. Lizenz GmbH 

Rosemeyerstrasse 14, 44139 Dortmund, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra dhe produkte birre; Pije te lehta; Përgatitjet për bërjen e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1093 

(220) 29/05/2020 

(731) Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  RECY CLEAN 

 

 
     

 

(511) 21  Pasta dhëmbësh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1096 

(220) 01/06/2020 

(731) KOSOVAJOB SH.P.K 

Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 

1, KS 

(591) E KUQE 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor KOSVAJOB SH.P.K 

Adresa: Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela 

Villa - 1, Republika e Kosovës 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile 

telefoni (të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra 

kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti); syze dielli; 

syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura  

16  Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh; libra autografikë; 

fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

letër shkrimi; punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura  

35  Klasa - 35 Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim 

personeli); menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e 

rekrutimit); administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;  Përpunimi administrativ i urdhëresave të blerjes; 

Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira 

reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për 

këshilla të konsumit]; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi i informacioneve të 

biznesit përmes faqes së internetit; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); 

Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Konsulencë për menaxhimin e personelit; 

Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare 

(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; 

Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.  

41  Zbavitje; shërbimet kuturore; performimet live; shërbimet e publikimit; shërbimet e 

regjistrimit audio; performimin e muzikës dhe këndimit; realizimin e performancave audio 

vizuale; realizimin e teksteve; shërbimet e zbavitjes; publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme); shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 
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e mësipërme; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; 

Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera 

e); Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të 

ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë 

(Aranzhimin dhe kryerjen e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1098 

(220) 01/06/2020 

(731) Human Power SH.P.K 

Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 

1, KS 

(591) E kuqe, e kaltërt e qelët dhe e hirit. 

Sipas kodeve në vijim:   

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor Human Power SH.P.K 

Adresa: Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela 

Villa - 1, Republika e Kosovës 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile 

telefoni (të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra 

kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti); syze dielli; 

syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura  

16  Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh; libra autografikë; 

fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

letër shkrimi; punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 
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dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura  

35   Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim personeli); 

menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e rekrutimit); 

administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve;  Përpunimi administrativ i urdhëresave të blerjes; Agjencitë e 

reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira reklamuese 

(Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të 

konsumit]; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi i informacioneve të biznesit 

përmes faqes së internetit; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e 

abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Konsulencë për menaxhimin e personelit; 

Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare 

(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; 

Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.  

41  Zbavitje; shërbimet kuturore; performimet live; shërbimet e publikimit; shërbimet e 

regjistrimit audio; performimin e muzikës dhe këndimit; realizimin e performancave audio 

vizuale; realizimin e teksteve; shërbimet e zbavitjes; publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme); shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 

e mësipërme; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 
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shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrimetë zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1099 

(220) 01/06/2020 

(731) RADENSKA, družba za polnitev 

mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, 

d.o.o. Boračeva 37, 9252 Radenci, SI 

(591) Bardh e zi 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shtojca te shurupeve të bëra me fruta, çaj, pijet te bëra 

me çaj; pijet e bëra me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e punuara nga drithi, buka, brumë dhe ëmbëlsira, akujt për 

ushqim; mjaltë, shurup melase; tharmi, pluhur për pjekje, kripë, mustardë; uthullë, salcat 

(mëlmesa); erëza; akujt për freskim  

32  Ujë i tryezës, ujë për pije; ujë i gazuar, ujë i burimit, ujë mineral, pijet e gazuara; 

limonadat; pije të aromatizuera të bëra me ujë mineral, ujë i tryezës, ujë për pije,  ujë i 

gazuar, uji i burimit, uji me dyoksid karboni dhe fruta apo ekstrakte të frutave; lëngjet e 

frutave; nektarët e frutave dhe lëngjet e frutave; pijet jo-alkoolike; shurupet dhe preparatet 

tjera për përgatitjen e pijeve; birrat, përzierjet e birrës së ndritshme dhe të errët; birrat  pa 

alkool, birrat me sasi te vogle të kalorive dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e 

hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave ose ekstrakteve te frutave me aromatizues 

te frutave; përzierja e birrës dhe limonadës ose orangjadës; përzierja e birrës dhe e pijeve 

jo-alkoolike  

43  Shërbime që ofrojnë ushqim dhe pije; shërbime restoranti; shërbime që ofrojnë pije 

freskuese; mensa; kafene; bare; furnizim ushqimi; ofrimi i hapësirave për konferencë; 

restorante për vetë-shërbim; ofrimi i akomodimit të përkohshëm; hotele; operimet e shtratit 

dhe mëngjesit; motele; shërbimet e kampit të pushimeve; rezervime hoteli; rezervime të 

përkohshme të akomodimit; dhënia me qira e tendave; dhënia me qira e aksesorëve për 

kampe; kujdesi ditor; shtëpitë e pensionit; shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinës me peceta, enë qelqi; strehimi i përkohshëm i kafshëve  
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(210) KS/M/ 2020/1100 

(220) 01/06/2020 

(731) RADENSKA, družba za polnitev 

mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, 

d.o.o. Boračeva 37, 9252 Radenci, SI 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shtojca te shurupeve të bëra me fruta, çaj, pijet te bëra 

me çaj; pijet e bëra me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e punuara nga drithi, buka, brumë dhe ëmbëlsira, akujt për 

ushqim; mjaltë, shurup melase; tharmi, pluhur për pjekje, kripë, mustardë; uthullë, salcat 

(mëlmesa); erëza; akujt për freskim  

32  Ujë i tryezës, ujë për pije; ujë i gazuar, ujë i burimit, ujë mineral, pijet e gazuara; 

limonadat; pije të aromatizuera të bëra me ujë mineral, ujë i tryezës, ujë për pije,  ujë i 

gazuar, uji i burimit, uji me dyoksid karboni dhe fruta apo ekstrakte të frutave; lëngjet e 

frutave; nektarët e frutave dhe lëngjet e frutave; pijet jo-alkoolike; shurupet dhe preparatet 

tjera për përgatitjen e pijeve; birrat, përzierjet e birrës së ndritshme dhe të errët; birrat  pa 

alkool, birrat me sasi te vogle të kalorive dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e 

hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave ose ekstrakteve te frutave me aromatizues 

te frutave; përzierja e birrës dhe limonadës ose orangjadës; përzierja e birrës dhe e pijeve 

jo-alkoolike  

43  Shërbime që ofrojnë ushqim dhe pije; shërbime restoranti; shërbime që ofrojnë pije 

freskuese; mensa; kafene; bare; furnizim ushqimi; ofrimi i hapësirave për konferencë; 

restorante për vetë-shërbim; ofrimi i akomodimit të përkohshëm; hotele; operimet e shtratit 

dhe mëngjesit; motele; shërbimet e kampit të pushimeve; rezervime hoteli; rezervime të 

përkohshme të akomodimit; dhënia me qira e tendave; dhënia me qira e aksesorëve për 

kampe; kujdesi ditor; shtëpitë e pensionit; shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinës me peceta, enë qelqi; strehimi i përkohshëm i kafshëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1102 

(220) 01/06/2020 

(731) Green Med LLC Ulpiana u1, hyrja 6 

numer 4, 10. 000 Prishtine, KS 

(740)  Ardit Devaja Green Med LLC 

Ulpiana u1, hyrja 6 numer 4, 10. 000 

Prishtine Republika e Kosoves  

 
 

(540)  GREEN MED 

 

 
     

 

(511) 3  “Sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, produkte kozmetike.  

44  “Shërbimet rreth produkteve të mirëmbajtjes së bukurisë për njerëzit.  
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(210) KS/M/ 2020/1103 

(220) 01/06/2020 

(300) 302019115664  02/12/2019  DE 

(731) VEKA AG Dieselstraße 8 

48324 Sendenhorst, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  SPECTRAL 

 

 
     

 

(511) 17  Profilet e dritareve dhe dyerve si dhe fleta të plastikës [produkte gjysëm të 

gatshme], në veçanti profile të dritares dhe derës të nxjerra jashtë si dhe fleta [produkte 

gjysëm të gatshme]; kombinime të profileve të dritareve dhe dyerve nga plastika [produkte 

gjysëm të gatshme], në veçanti, kombinime të profileve nga plastika të kornizës dhe shiritit 

[produket gjysëm të gatshme]; aksesorë për mallrat e lartpërmendura [për aq sa përfshihen 

në klasën 17].  

19  Dritare nga plastika; dyer nga plastika; roleta, grila të palosshme, mbulesa, mbulesa për 

mure, kangjella, parmak, dërrasa të dyshemesë, muret ndarëse dhe rrethojat nga plastika; 

pjesë lidhëse dhe aksesorë për mallrat e lartpërmendura [për aq sa përfshihen në klasën 19]; 

lidhës rrethues/kornizë nga plastika.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1104 

(220) 01/06/2020 

(300) 079867  19/02/2020  JM 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zavendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim ne mjekësi); cigare; puro[cigarillos]; ndezes 

cigaresh[shkrepsa]; shkrepëse [çibrit]; produkte për duhanpirës; Lëtër për cigare; tuba për 

cigare; filtra për cigare; makina  xhepi për mbështjellëjen e cigareve;  makina dore për 

mbushjën e  tubave të lëtres  me duhan; cigare elektronike; patrona (fishek-mbushje) për 

cigare elektronike; lëng për  cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohën; 

pajisje dhe pjesë të pajisjeve  për ngrohjën e duhanit; zavendësime për duhan i cili thithët ; 

cigare të cilat përmbajnë zavendësues të duhanit; kuti duhani; kuti  për cigare; snus me 

duhan[snus;qese duhani pluhur pa lagështi ]; burmut me duhan[burmut:pluhur i fermentuar 

nga gjethet e duhanit] snus pa duhan; burmut pa duhan; qese nicotine pa duhan për 

përdorim oral (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); avujorë oralë për pirjen e duhanit.  
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(210) KS/M/ 2020/1107 

(220) 02/06/2020 

(731) N.T.P. “Sport Shop” 

Rr. Dëshmorët e Kombit Ferizaj, KS 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtinë 

 
 

(540)  shooTer 

 

 
     

 

(511) 23  Fijet dhe penjtë, për përdorim në fushën e tekstilit.   

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera  

25  Rrobat, këpucët, kapelat. Veshje sportive, mbathse sportive, veshje për mbrëmje; bluza; 

veshje për punë; veshje për ballo dhe fustan; bikine; sutjena, veshje për larje; kostume për 

not; kapele bereta, veshje trupore (badi); shorce të shkurtëra; kostume banjo; badi (veshje të 

brendshme); bluza për femra; fustana; fustana për mbrëmje; dorëza pa gishta; artikuj si 

veshje të lirshme; rripa (veshje); veshje për gjimnastikë; galoshe (qizme); gaiters (veshje 

për këmbë); xhinse; xhaketa [veshje]; dorëza (veshje); shall; bluza; pantallona (Am); 

këmishëza [përparëse]; çizme të shkurtëra; çizme; pandofla; çorape me llastik; breza; 

pantallona të ngrohta; kapelë; korset; mbulesë për kokë (veshje); kostume për maskaradë; 

Shiritat e pantallonave; mbathje të brendshme; veshje për mbrëmje; pallto; kapela (mbathje 

për kokë); kaqketa; këmishë nate; veshje kundër shiut; qorape; shall për mbajtjen e bebeve; 

vello (veshje); vello për kokë; shami për kokë; bluza polo; xhaketa; pelerina, jakne; 

pelerina; sandale të hapura te gishtat; puloverë; veshje pa mëngë; kombinime (të veshjeve); 

veshje të jashtme; funde; qorape të gjata; veshje për gjumë; këpucë sportive; veshje Apron; 

këpucë; qizme me lidhësa; qizme; pjesë të larta të këpucëve; sandale; llastik qorapesh; 

bluza me askija; veshje për skijim; qizme për skijim; veshje sportive; shtrënguese; veshje 

nga leshi (mbathje); pandofla; bluza, toga; veshje një pjesëshe; veshje nga leshi (mbathje); 

kostume për ushtrime; kostume teatri; uniforma; pallto; pallto deri te beli; hellanke; sandale 

me një gisht; duks me kapele; hellanke; kostume; shtrënguese; kravatë; pallto sportive; 

xhaketa për darkë; veshje për fëmijë; grykëse, jo nga letra, xhaketa sportive, pantollona të 

kompleteve, funde të kompleteve, këpucë me take (mbathje per këmbë); kostume 

tradicionale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1108 

(220) 02/06/2020 

(731) N.T.P. “Sport Shop” Rr. Dëshmorët e 

Kombit Ferizaj, KS 

(591) E  kuqe 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla  P+12 
 

(540)   

     

 

(511) 23  Fijet dhe penjtë, për përdorim në fushën e tekstilit.   
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24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera  

25  Rrobat, këpucët, kapelat. Veshje sportive, mbathse sportive, veshje për mbrëmje; bluza; 

veshje për punë; veshje për ballo dhe fustan; bikine; sutjena, veshje për larje; kostume për 

not; kapele bereta, veshje trupore (badi); shorce të shkurtëra; kostume banjo; badi (veshje të 

brendshme); bluza për femra; fustana; fustana për mbrëmje; dorëza pa gishta; artikuj si 

veshje të lirshme; rripa (veshje); veshje për gjimnastikë; galoshe (qizme); gaiters (veshje 

për këmbë); xhinse; xhaketa [veshje]; dorëza (veshje); shall; bluza; pantallona (Am); 

këmishëza [përparëse]; çizme të shkurtëra; çizme; pandofla; çorape me llastik; breza; 

pantallona të ngrohta; kapelë; korset; mbulesë për kokë (veshje); kostume për maskaradë; 

Shiritat e pantallonave; mbathje të brendshme; veshje për mbrëmje; pallto; kapela (mbathje 

për kokë); kaqketa; këmishë nate; veshje kundër shiut; qorape; shall për mbajtjen e bebeve; 

vello (veshje); vello për kokë; shami për kokë; bluza polo; xhaketa; pelerina, jakne; 

pelerina; sandale të hapura te gishtat; puloverë; veshje pa mëngë; kombinime (të veshjeve); 

veshje të jashtme; funde; qorape të gjata; veshje për gjumë; këpucë sportive; veshje Apron; 

këpucë; qizme me lidhësa; qizme; pjesë të larta të këpucëve; sandale; llastik qorapesh; 

bluza me askija; veshje për skijim; qizme për skijim; veshje sportive; shtrënguese; veshje 

nga leshi (mbathje); pandofla; bluza, toga; veshje një pjesëshe; veshje nga leshi (mbathje); 

kostume për ushtrime; kostume teatri; uniforma; pallto; pallto deri te beli; hellanke; sandale 

me një gisht; duks me kapele; hellanke; kostume; shtrënguese; kravatë; pallto sportive; 

xhaketa për darkë; veshje për fëmijë; grykëse, jo nga letra, xhaketa sportive, pantollona të 

kompleteve, funde të kompleteve, këpucë me take (mbathje per këmbë); kostume 

tradicionale” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1109 

(220) 02/06/2020 

(731) N.T.P. “Sport Shop” Rr. Dëshmorët e 

Kombit Ferizaj, KS 

(591) E  zezë.   

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla  P+12 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 23  Fijet dhe penjtë, për përdorim në fushën e tekstilit.   

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera  

25  Rrobat, këpucët, kapelat. Veshje sportive, mbathse sportive, veshje për mbrëmje; bluza; 

veshje për punë; veshje për ballo dhe fustan; bikine; sutjena, veshje për larje; kostume për 

not; kapele bereta, veshje trupore (badi); shorce të shkurtëra; kostume banjo; badi (veshje të 

brendshme); bluza për femra; fustana; fustana për mbrëmje; dorëza pa gishta; artikuj si 

veshje të lirshme; rripa (veshje); veshje për gjimnastikë; galoshe (qizme); gaiters (veshje 

për këmbë); xhinse; xhaketa [veshje]; dorëza (veshje); shall; bluza; pantallona (Am); 

këmishëza [përparëse]; çizme të shkurtëra; çizme; pandofla; çorape me llastik; breza; 
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pantallona të ngrohta; kapelë; korset; mbulesë për kokë (veshje); kostume për maskaradë; 

Shiritat e pantallonave; mbathje të brendshme; veshje për mbrëmje; pallto; kapela (mbathje 

për kokë); kaqketa; këmishë nate; veshje kundër shiut; qorape; shall për mbajtjen e bebeve; 

vello (veshje); vello për kokë; shami për kokë; bluza polo; xhaketa; pelerina, jakne; 

pelerina; sandale të hapura te gishtat; puloverë; veshje pa mëngë; kombinime (të veshjeve); 

veshje të jashtme; funde; qorape të gjata; veshje për gjumë; këpucë sportive; veshje Apron; 

këpucë; qizme me lidhësa; qizme; pjesë të larta të këpucëve; sandale; llastik qorapesh; 

bluza me askija; veshje për skijim; qizme për skijim; veshje sportive; shtrënguese; veshje 

nga leshi (mbathje); pandofla; bluza, toga; veshje një pjesëshe; veshje nga leshi (mbathje); 

kostume për ushtrime; kostume teatri; uniforma; pallto; pallto deri te beli; hellanke; sandale 

me një gisht; duks me kapele; hellanke; kostume; shtrënguese; kravatë; pallto sportive; 

xhaketa për darkë; veshje për fëmijë; grykëse, jo nga letra, xhaketa sportive, pantollona të 

kompleteve, funde të kompleteve, këpucë me take (mbathje per këmbë); kostume 

tradicionale”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1110 

(220) 02/06/2020 

(731) Reckitt Benckiser LLC 

399 Interpace Parkway, Parsippany,  

New Jersey 07054, US 

(591) E KUQE, E BARDHE, E KALTERT, 

ARI 

(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 pastrimi me shumë qëllime; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe 

preparate gërryese (abrasive); preparate për pastrim të cilët pengojnë grumbullimin e 

njollave  dhe gurëve; preparate për dekalcifikim dhe eliminimin e gurëve  për përdorinm në 

amvisni; preparate për pastrimin e kullonjeve dhe lavamaneve; mjete për pastrimin e 

tualeteve; preparate për pastrimin e dritareve; preparate për zbardhim (heqjën e ngjyrës); 

lecka, facoleta të lagura, facoleta dhe shpuza të njomura me preparate për pastrim; 

deterxhente; deterxhente për ndërresa; mjete për pastrimin e enëve; mjete për pastrim, 

freskim dhe dezodorim të makinave të enëve; mjete për shpërlarje për makina për enë; 

preparate për përdorim në lavanteri; mjete për pastrimin e makinave për pastrim të rrobave; 

sapuna; sapun antibakterial; sapuna për përdorim personal; preparate për pastrim të duarve; 

xhelatinë për duar; mjete për dush; preparate për kujdesin e lëkurës; preparate aromatike 

për ambient; spërkatje për freskimin e hapësirave; vaj eterik; shpërndarës të aromave; 

potpourri (përzierje e petaleve të thara dhe erëzave të vendosura në një enë ose thes të vogël 

për të parfumuar veshjen ose  dhomën); temjan  

5  Dezinfektues, preparate antibakteriale dhe preparate për dezodorim; mjete dezinfektuese 

për kuzhinë, tualete dhe banjo; preparate sanitare; mjete për dezinfektim të rrobave; 

preparate për dezinfektim të sipërfaqeve të ngurta për përdorim në amvisni; dezodorante 

për përdorim në amvisni; lecka, faculeta të lagura, faculeta dhe shpuza të njomura me mjete 
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dezinfektuese; lecka, faculeta të lagura, faculeta dhe shpuza të njomura me preparate 

antiseptike; lecka, faculeta të lagura, faculeta dhe shpuza të njomura me preparate 

antibakteriale; insekticide; miticide (mjete kunder marimangave); repelente (bashdyzime 

sintetike kunder insekteve) për insekte; fungicide; germicide; preparate për shkatrrimin dhe 

largimin e dëmtuesve; preparate për freskimin e ajrit; preparate për neutralizimin e aromave 

për përdorim në tekstil, tepiha-çilima dhe në ajër; preparate për neutralizimin e aromave; 

preparate për pastrimin e ajrit.  

21  Lecka dhe faculeta të njomura (lagura) për pastrim ose për përdorim në amvisni, 

përkatësisht lecka dhe faculeta të njomura për pastrim; lecka për lustrim; lecka për pastrim; 

fshirëse dhe lecka për pluhur; shpuza për pastrim (larje); mbajtëse për lecka, faculeta të 

njomura, faculeta dhe shpuza për pastrimin e shtëpisë; dozator për mjete për pastrim në 

amvisni; mbajtës për sapuna; mjete (makina) dhe enë shtëpiake ose kuzhine; krehër dhe 

shpuza; fshesa (pastruese); mjete pastrami të mveshur me tekstil (mopov); brusha (përpos 

brushëzave); material për punimin e brushave; pajisje për pastrim; lesh i çelikut; qelq, i pa 

përpunuar ose i përpunuara (përpos qelqit të ndertimtarisë); gjëra të qelqit, porcelani dhe 

argjile të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1112 

(220) 03/06/2020 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  BZ SERIES 

 

 
     

 

(511) 12  “ Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1113 

(220) 03/06/2020 

(300) 02158  05/12/2019  IE 

(731) Trane Technologies plc 

170/175 Lakeview Drive, Airside Business 

Park, Swords, Co. Dublin, Ireland, IE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TRANE TECHNOLOGIES 

 

 
     

 

(511) 7  Gjeneratorë, domethënë, gjeneratorë energjie, komplete automatikë të gatishmërisë 

të gjeneratorit të energjie, gjeneratorë energjie që funksionojnë me gaz, gjeneratorë energjie 

që funksionojnë me naftë, gjeneratorë energjie emergjence, gjeneratorë energjie elektrike të 

mbartshëm, gjeneratorë rryme; njësi gjenerimi elektrike të mundësuar nga motorët me 
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djegie të brendshme; gjeneratorë elektriciteti; dinamo; gjeneratorë elektrikë; kompresorë 

ftohës dhe kontrollorë dhe pjesë të tyrë, pjesë për të gjithë të sipërpërmendurit  

9  Sisteme kontrolli të mjedisit që përbëhen prej termostatëve digjitalë, pajisjeve 

kondicionuese, ngrohëse, ventiluese dhe tharëse të ajrit; termostatë; kondensues; 

aplikacione të shkakueshëm në celularë  për kontroll të mjedisit, filtrim dhe pastrim të ujit, 

dhe sisteme të pastrimit të ajrit; sistem i automatizuar godine i bazuar në kompjutër për 

monitorimin, kontrollin dhe raportimin e përdorimit dhe statusin e ndriçimit, konsumit të 

energjisë, sistemet e sigurisë dhe pajisjet e monitorimit, kontrollit dhe ventilimit që 

përmbajnë një gyp të rrezeve katodike të kompjuterit (CRT), programe operimi kompjuteri, 

tastier, printer, sensorë të zonës së godinës dhe ekrane, nënkompjutera të natyrës së 

laptopëve, kompjutera në nivel bordi, dhe kontrolluesa fuqie që lidhen me to; kontrolluesa 

mekanikë, pneumatikë, elektrikë dhe elektronikë për pajisje ngrohëse, ftohëse dhe 

ventilimi; pajisje dhe softuerë kompjuterikë automatizimi godine për integrimin e sistemeve 

të shumëfishtë të godinave në një platform të qendërzuar; softuerë integrimi dhe menaxhimi 

të godinave të projektuar për aplikime në godinë të madhe ose godina të shumëfishta 

brenda portofolit; softuerë për përdorin në menaxhimin dhe analizën e kërkesave të sistemit 

të energjisë për menaxhim energjie; çelësa për transferim energjie për kyçje-shkyçje 

atomatike ndërmjet një burimi kryesor energjie dhe një burimi rezervë energjie; Filtera 

elektrostatikë ajri; kontrolle elektrikë dhe elektronikë për kontroll të ngarkesës në sisteme 

ftohëse; bateri elektrike për ruajtje; pjesë të tyre në klasën 9.  

11  Njësi të HVAC (NVKA); ngrohësa uji; filtera elektrostatikë ajri për kondicionim ajri 

dhe për përdorim në shtëpi; makineri dhe instalime ftohëse; ngrohësa elektrikë për 

përdorim komercial; ngrohësa me zhytje; ngrohësa elektrikë të mbartshëm; pajisje për 

ftohje të shpejtë të ushqimit për përgaitjen dhe ruajtjen e ushqimit për shitje; pajisje ftohëse, 

domethënë, njësi ftohëse për ushqim dhe pije; instalime për kondicionim ajri; pajisje për 

rregullim dhe qarkullim të ajrit; pajisje lagështuese; pajisje delagështuese; ventilatorë për 

rigjenerim të energjisë dhe ngrohjes; freskore për shkarkim ventilimi, të gjitha për ftohje, 

ngrohje dhe ventilim të godinave të banimit tregtare dhe industriale dhe për përdorim në 

proçeset industriale; shpërndarës për ngrohje dhe kondicionim ajri; njësi për pastrim ajri; 

kondensatorë barometrikë për kondensimin e avujve nga kontakti me lëngje; avulluesa me 

ftohje; pajisje të jashtme për filtrim dhe thithje të balastit dhe ujit në fund të barkës për 

përdorim në një zonë lokale të mbajtjes për largimin e vajit dhe kontaminuesve të tjerë nga 

derdhjet; kondensatorë gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinerive; kondensantorë 

frigoriferi; bobina si pjesë të instalimeve distiluese, ngrohëse ose ftohëse; fryrësa për 

aparatura kondicionimi; fryrësa elektrikë; fryrësa të ajrit të ngrohtë; furra ngrohje; 

kondicionuesa ajri; pompa nxehtësie; shkëmbyesa nxehtësie, jo pjesë të makinerive, bobina 

si pjesë të distilimit; aparatura dhe makineri për pastrim ajri; njësi filtrimi dhe pastrimi uji 

dhe kaseta dhe filtera zëvendësues të tyre; instalime për pastrim uji dhe pjesë për të gjithë të 

sipërpërmendurit; ngrohësa uji (jo për makina); pajisje për djegie (të ndryshme nga 

temjanicat); ngrohësa dhe ftohësa të lëngut, ajrit dhe ujit për të gjithë përdorimet shtëpiake, 

komerciale dhe industriale; aparatura për induktim ajri, filtra, shpërndarësa, blendera dhe 

konvektorë; pajisje fundore ajri; aparatura për vëllim të ndryshueshëm ajri; kondensatorë 

ftohës; avulluesa; thithësa; njësi kondensimi; pajisje me bobinë dhe fryrës për ngrohje dhe 

ftohje ajri; ajërfryrësa dhe ventilatorë; kondicionuesa ajri, dhe shkëmbyesa nxehtësie për 

përdorim në transferim nxehtësie për përdorime industriale dhe komerciale; pjesë, instalime 

dhe aparatura, të gjitha aparatura ftohëse, ventilimi, avullimi; furnela me gaz, vaj dhe lëndë 
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djegëse sintetike; pajisje dhe kontrolluesa për të gjithë mallrat e sipërpërmendur.  

37  Instalim, ndreqje dhe mirëmbajtje të pajisje të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, 

ngrohjes së ujit, ventilimit, kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, 

dhe filtrimit dhe pastrimit të ujit; konsulencë teknike në lidhje me projektimin dhe 

instalimin e pajisjeve të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, ventilimit, 

kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, dhe filtrimit dhe pastrimit 

të ujit; dhënie me qira të veglave për ndreqje të pajisjeve të ngrohjes dhe kondicionimit të 

ajrit.  

42  Shërbime konsulence në fushën e gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, 

ventilimit, ajrit të kondicionuar, pastrimit të ajrit, filtrimit dhe pastrimit të ujit  dhe 

kërkesave të sistemit të ftohjes; shërbime projektimi, zhvillimi, dhe konsulence në lidhje 

me to në fushën e pajisjeve të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, ventilimit, 

kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, dhe filtrimit dhe pastrimit 

të ujit, dhe kërkesave të sistemit të ftohjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1114 

(220) 03/06/2020 

(300) 2019/02159  05/12/2019  IE 

(731) Trane Technologies plc 

170/175 Lakeview Drive, Airside Business 

Park, Swords, Co. Dublin, Ireland, IE 

(591) Bardhë e zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Gjeneratorë, domethënë, gjeneratorë energjie, komplete automatikë të gatishmërisë 

të gjeneratorit të energjie, gjeneratorë energjie që funksionojnë me gaz, gjeneratorë energjie 

që funksionojnë me naftë, gjeneratorë energjie emergjence, gjeneratorë energjie elektrike të 

mbartshëm, gjeneratorë rryme; njësi gjenerimi elektrike të mundësuar nga motorët me 

djegie të brendshme; gjeneratorë elektriciteti; dinamo; gjeneratorë elektrikë; kompresorë 

ftohës dhe kontrollorë dhe pjesë të tyrë, pjesë për të gjithë të sipërpërmendurit  

9  Sisteme kontrolli të mjedisit që përbëhen prej termostatëve digjitalë, pajisjeve 

kondicionuese, ngrohëse, ventiluese dhe tharëse të ajrit; termostatë; kondensues; 

aplikacione të shkakueshëm në celularë  për kontroll të mjedisit, filtrim dhe pastrim të ujit, 

dhe sisteme të pastrimit të ajrit; sistem i automatizuar godine i bazuar në kompjutër për 

monitorimin, kontrollin dhe raportimin e përdorimit dhe statusin e ndriçimit, konsumit të 

energjisë, sistemet e sigurisë dhe pajisjet e monitorimit, kontrollit dhe ventilimit që 

përmbajnë një gyp të rrezeve katodike të kompjuterit (CRT), programe operimi kompjuteri, 

tastier, printer, sensorë të zonës së godinës dhe ekrane, nënkompjutera të natyrës së 

laptopëve, kompjutera në nivel bordi, dhe kontrolluesa fuqie që lidhen me to; kontrolluesa 

mekanikë, pneumatikë, elektrikë dhe elektronikë për pajisje ngrohëse, ftohëse dhe 

ventilimi; pajisje dhe softuerë kompjuterikë automatizimi godine për integrimin e sistemeve 

të shumëfishtë të godinave në një platform të qendërzuar; softuerë integrimi dhe menaxhimi 

të godinave të projektuar për aplikime në godinë të madhe ose godina të shumëfishta 
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brenda portofolit; softuerë për përdorin në menaxhimin dhe analizën e kërkesave të sistemit 

të energjisë për menaxhim energjie; çelësa për transferim energjie për kyçje-shkyçje 

atomatike ndërmjet një burimi kryesor energjie dhe një burimi rezervë energjie; Filtera 

elektrostatikë ajri; kontrolle elektrikë dhe elektronikë për kontroll të ngarkesës në sisteme 

ftohëse; bateri elektrike për ruajtje; pjesë të tyre në klasën 9.  

11  Njësi të HVAC (NVKA); ngrohësa uji; filtera elektrostatikë ajri për kondicionim ajri 

dhe për përdorim në shtëpi; makineri dhe instalime ftohëse; ngrohësa elektrikë për 

përdorim komercial; ngrohësa me zhytje; ngrohësa elektrikë të mbartshëm; pajisje për 

ftohje të shpejtë të ushqimit për përgaitjen dhe ruajtjen e ushqimit për shitje; pajisje ftohëse, 

domethënë, njësi ftohëse për ushqim dhe pije; instalime për kondicionim ajri; pajisje për 

rregullim dhe qarkullim të ajrit; pajisje lagështuese; pajisje delagështuese; ventilatorë për 

rigjenerim të energjisë dhe ngrohjes; freskore për shkarkim ventilimi, të gjitha për ftohje, 

ngrohje dhe ventilim të godinave të banimit tregtare dhe industriale dhe për përdorim në 

proçeset industriale; shpërndarës për ngrohje dhe kondicionim ajri; njësi për pastrim ajri; 

kondensatorë barometrikë për kondensimin e avujve nga kontakti me lëngje; avulluesa me 

ftohje; pajisje të jashtme për filtrim dhe thithje të balastit dhe ujit në fund të barkës për 

përdorim në një zonë lokale të mbajtjes për largimin e vajit dhe kontaminuesve të tjerë nga 

derdhjet; kondensatorë gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinerive; kondensantorë 

frigoriferi; bobina si pjesë të instalimeve distiluese, ngrohëse ose ftohëse; fryrësa për 

aparatura kondicionimi; fryrësa elektrikë; fryrësa të ajrit të ngrohtë; furra ngrohje; 

kondicionuesa ajri; pompa nxehtësie; shkëmbyesa nxehtësie, jo pjesë të makinerive, bobina 

si pjesë të distilimit; aparatura dhe makineri për pastrim ajri; njësi filtrimi dhe pastrimi uji 

dhe kaseta dhe filtera zëvendësues të tyre; instalime për pastrim uji dhe pjesë për të gjithë të 

sipërpërmendurit; ngrohësa uji (jo për makina); pajisje për djegie (të ndryshme nga 

temjanicat); ngrohësa dhe ftohësa të lëngut, ajrit dhe ujit për të gjithë përdorimet shtëpiake, 

komerciale dhe industriale; aparatura për induktim ajri, filtra, shpërndarësa, blendera dhe 

konvektorë; pajisje fundore ajri; aparatura për vëllim të ndryshueshëm ajri; kondensatorë 

ftohës; avulluesa; thithësa; njësi kondensimi; pajisje me bobinë dhe fryrës për ngrohje dhe 

ftohje ajri; ajërfryrësa dhe ventilatorë; kondicionuesa ajri, dhe shkëmbyesa nxehtësie për 

përdorim në transferim nxehtësie për përdorime industriale dhe komerciale; pjesë, instalime 

dhe aparatura, të gjitha aparatura ftohëse, ventilimi, avullimi; furnela me gaz, vaj dhe lëndë 

djegëse sintetike; pajisje dhe kontrolluesa për të gjithë mallrat e sipërpërmendur.  

37  Instalim, ndreqje dhe mirëmbajtje të pajisje të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, 

ngrohjes së ujit, ventilimit, kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, 

dhe filtrimit dhe pastrimit të ujit; konsulencë teknike në lidhje me projektimin dhe 

instalimin e pajisjeve të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, ventilimit, 

kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, dhe filtrimit dhe pastrimit 

të ujit; dhënie me qira të veglave për ndreqje të pajisjeve të ngrohjes dhe kondicionimit të 

ajrit  

42  Shërbime konsulence në fushën e gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, 

ventilimit, ajrit të kondicionuar, pastrimit të ajrit, filtrimit dhe pastrimit të ujit  dhe 

kërkesave të sistemit të ftohjes; shërbime projektimi, zhvillimi, dhe konsulence në lidhje 

me to në fushën e pajisjeve të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, ventilimit, 

kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, dhe filtrimit dhe pastrimit 

të ujit, dhe kërkesave të sistemit të ftohjes.  
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(210) KS/M/ 2020/1115 

(220) 03/06/2020 

(731) CAFFE’ MOLINARI S.P.A. 

Via Francia, 20, 41122 MODENA 

(MODENA), IT 

(591) E kuqe dhe kafe e errët 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe; kafe e bluar; kafe pa kafeinë; kafe e papjekur; kokrra kafeje të 

copëtuara/bluara; kokrra kafeje të pjekura; kokrra kafeje; kafe e pjekur  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1118 

(220) 04/06/2020 

(300) 3020190273458  04/12/2019  DE 

(731) FlixMobility GmbH 

80639 München, DE, DE 

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

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

(540)  Flix 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik (i shkarkueshëm); aparate dhe instrumente elektronike për 

navigimin, gjurmimin dhe pozicionimin; botime elektronike [të shkarkueshme]; terminalet 

e pagesave elektronike; kartat e koduara; kartat e koduara për t’u përdorur në pikën e 

transaksioneve të shitjes; kartat magnetike të koduara; instrumente drejtimi; aplikacione 

kompjuterike kompjuterike [të shkarkueshme]; pajisje për përpunimin e të dhënave; pajisje 

dhe pajisje për përpunimin e të dhënave [elektrike dhe mekanike]; të gjitha mallrat e 

lartpërmendura në këtë klasë vetëm për ose në lidhje me shërbimet e transportit të 

pasagjerëve.  

12  Automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji.  

35  Reklamat; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

përpunimi i të dhënave administrative; azhurnimi i kompjuterizuar dhe mirëmbajtja e 

informacionit të biznesit në bazat e të dhënave kompjuterike; analiza e çmimit të kostos; 

kërkesat e biznesit; sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; porositja e shërbimeve për palët e treta; Shërbime të skemës së besnikërisë 

[zhvillimi i programeve të bonusit për qëllime të marketingut]; përgatitja e listave të 

ofertave të çmimeve; sondazh i opinioneve; organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve 

dhe shfaqjeve për qëllime tregtare, promovuese dhe reklamimi; prezantimi i shërbimeve në 

mjetet e komunikimit për qëllime komerciale; prezantimi i mallrave në median e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime për krahasimin e çmimeve; 

këshilla biznesi në lidhje me ekskluzivitetin; përpilimi i të dhënave në bazat e të dhënave 

kompjuterike [kapja e të dhënave]; hulumtimi i konsumatorit; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së 

reklamimit në median e komunikimit; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare 
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për palët e treta; sigurimi dhe marrja me qira e hapësirës reklamuese dhe materialit 

reklamues; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; përpilimi i drejtorive për publikim në 

internet; shërbime promovuese në mënyrë që të sigurojë një udhëzues të reklamuar në 

internet, i cili përfshin mallrat dhe shërbimet e shitësve të tjerë on-line në internet; 

reklamimi, marketing dhe shërbime promovuese; përpilimi dhe sigurimi i çmimit të tregtisë 

dhe biznesit dhe informacionit statistikor; përpilimi dhe sistematizimi i informacionit në 

bankat e të dhënave; përpilimi i drejtorive për publikim në internet; këshilla dhe 

informacione në lidhje me shërbimet e klientit dhe menaxhimin e produkteve dhe çmimet 

në faqet e internetit në lidhje me blerjet e bëra  

përmes internetit; sigurimi i informacionit tregtar në lidhje me mallrat dhe shërbimet e 

shitësve dhe performancën e shitësve; sigurimi i shërbimeve të drejtorisë së informacionit 

të biznesit përmes një rrjeti kompjuterik global; marketing, studime të marketingut dhe 

analiza e tregut; shërbime reklamimi dhe promovimi dhe shërbime informacioni që lidhen 

me të; sigurimi i informacionit të kontaktit afarizëm dhe tregtar përmes internetit; 

administrimi afarist dhe organizativ i sistemeve të infrastrukturës së transportit; shërbime 

për përpunimin e të dhënave; të gjitha shërbimet e lartpërmendura në këtë klasë vetëm për  

ose që kanë të bëjnë me shërbimet e transportit të pasagjerëve; rregullimi i kontratave për 

palët e treta për ofrimin e shërbimeve të marrjes me qira të automjeteve.  

36  Sigurimi; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme; 

shërbime financiare; sigurime dhe shërbime krediti; shërbime të sigurimit të udhëtimit; 

sigurimi i informacionit me anë të një rrjeti kompjuterik global në lidhje me shërbimet e 

sipërpërmendura; shërbimet e kartave; shërbime të kartave të kreditit dhe debitit; lëshimi i 

kuponëve; lëshimi i shenjave të vlerës; lëshimi i çeqeve të udhëtarëve; sigurimi i 

informacionit financiar përmes një faqe në internet; broker; shërbime të pagesave 

elektronike; transferimi i fondeve elektronike; shërbime të financimit të automjeteve; 

financimi, brokerimi dhe garantimi i huave për të tjerët; garantmimi shërbimeve të 

sigurimit; brokerimi i sigurimeve; sigurimi i informacionit dhe konsulencës në fushën e 

sigurimeve dhe financave  

38  Telekomunikacioni; sigurimi i aksesit në bazat e të dhënave; sigurimi i qasjes në të 

dhëna dhe informacione në internet; qasje në përmbajtje, faqe në internet dhe portale; 

sigurimi i forumeve [dhomat e bisedave] për rrjetet sociale; ofrimi i shërbimeve të dhomës 

së bisedave për rrjetet sociale; transferimi i të dhënave për sigurimin e feedback-ut 

vlerësues dhe vlerësimet e mallrave dhe shërbimeve të shitësit dhe performancën e shitësve; 

posta elektronike dhe shërbimet e mesazheve; transmetimi i porosisë elektronike; sigurimi i 

aksesit në bazat e të dhënave të kompjuterave në internet që përmbajnë informacione, 

krahasime dhe oferta, veçanërisht në lidhje me udhëtimet dhe shërbimin e udhëtimit; 

sigurimi i aksesit në faqet e internetit që përmbajnë informacion për turizëm, udhëtime dhe 

gjeografikë, harta, imazhe harta dhe rrugë udhëtimi; sigurimi i aksesit në faqet e internetit 

për vlerësime kontribuese në fushën e udhëtimit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura në 

këtë klasë vetëm për ose në lidhje me shërbimet e transportit të pasagjerëve.  

39  Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshjet e udhëtimit; informacione 

për transportin; dorëzimi i mallrave; brokerimi i transportit; rezervimi i transportit; 

logjistika e transportit; aranzhimi i transportit; transporti i udhëtarëve dhe i mallrave; 

shoqërimi i udhëtarëve; shërbimet e shoferëve; rregullimi i transportit të udhëtarëve; 

organizimi dhe rregullimi i udhëtimit; rregullimi i transportit të udhëtarëve; shërbimet e 

transportit; udhëtimi dhe transporti i pasagjerëve; informacion për udhëtimet; sigurimi i 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

131 

 

informacionit për transportin dhe shërbimet e informacionit turistik,  

përfshirë oraret, tarifat, shkëmbimet; sigurimi i informacionit në lidhje me udhëtimin dhe 

transportin përfshirë shërbimet e tilla të ofruara në internet nga një bazë e të dhënave  

kompjuterike, interneti ose sisteme të tjera globale kompjuterike të rrjetit dhe / ose me tekst 

sms ose mesazhe me postë elektronike; shërbime për prenotimin e udhëtimeve; lëshimi i 

biletave të udhëtimit; shërbime për rregullimin e transportit të grupeve të njerëzve, 

individëve, familjeve dhe bagazheve dhe mallrave të lidhura; organizimi i turneve për 

pamjet; prenotim i vendeve (udhëtimi); shërbime këshillimi, këshillimi dhe informacioni në 

lidhje me shërbimet e transportit të pasagjerëve, infrastrukturën e transportit dhe sistemet e 

transportit të integruar; shërbime të kompjuterizuara për prenotim të udhëtimit; organizimi 

dhe rregullimi i aktiviteteve të udhëtimit; tërheqja e automjeteve; shërbimet e navigimit të 

sistemit global të pozicionimit; ndjekja e automjeteve përmes navigimit elektronik ose  

shërbimeve të pozicionimit [informacion mbi transportin]; rezervimi i udhëtimit; rezervim 

në lidhje me marrjen me qira të automjeteve; drejtimi i automjeteve nga kompjuteri në 

rrjetet e të dhënave; përcjellja e vendndodhjes së automjeteve të pasagjerëve ose mallrave 

përmes kompjuterit ose GPS; transport taksi; rregullimi i transportit të udhëtarëve; marrja 

me qira e automjeteve të transportit; marrja me qira e automjeteve; sigurimi i informacionit 

në lidhje me shërbimet e drejtimit të automjeteve; sigurimi i informacionit në lidhje me 

trafikun dhe bllokimet e trafikut.  

42  Sigurimi i mjeteve të kërkimit për internet; softuer si shërbim [saas]; shërbime 

shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn që lidhen me to; analiza industriale 

dhe shërbime kërkimore; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe programeve 

kompjuterike; të gjitha shërbimet e lartpërmendura në këtë klasë vetëm për ose në lidhje me 

shërbimet e transportit të pasagjerëve  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodim të përkohshëm; shërbimet e 

agjencisë së udhëtimit, përkatësisht, bërja e rezervimeve dhe prenotimeve për akomodime 

të përkohshme; shërbime të agjencive të udhëtimit, përkatësisht bërjen e rezervimeve dhe 

prenotimeve për restorante. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1119 

(220) 04/06/2020 

(300) Z-587/2020  30/04/2020  RS 

(731) Lu Polska Sp zoo Domaniewska 49 

Taurus Building,Warsaw 02-672, PL 

(591) e kuqe, e bardhë, ari 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte bukëpjekësish, tarte (ëmbëlsirë e hapur me mbushje me bazë frutash ose 

mbushje tjera) të ëmbëla ose të njelmëta, pite të ëmbëla ose të njelmëta, biskota të ëmbëla 

ose të njelmëta, kreker (gjëra të kripura), kek, pjekurina të njelmëta, kuleç të embël, 

grimësira me çokolatë, napolitanka, uafel produkte. 
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(210) KS/M/ 2020/1120 

(220) 04/06/2020 

(731) Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) E Verdhë, e Kaltër dhe e Kaltër e 

mbyllur. 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentit 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate 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  

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.  

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

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

40  Trajtimi i materialeve   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë më to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i hardware dhe 

software kompjuterike  

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  
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(210) KS/M/ 2020/1121 

(220) 04/06/2020 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 
 

(540)  IRIS GROUP 

 

 
     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës  

9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentit 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate 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  

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.  

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

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

40   Trajtimi i materialeve   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë më to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i hardware dhe 

software kompjuterike  

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1122 

(220) 04/06/2020 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe 

Street Racine, WI 53403-2236, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  RAID ESSENTIALS 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për mbytjen  e barërave të këqija dhe shkatërrimin e parazitëve; 

insekticide; pastrues nga molet; refuzues te insekteve; rodenticide  
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(210) KS/M/ 2020/1123 

(220) 04/06/2020 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street Racine, WI 53403-2236, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  RAID ESSENTIALS FREEZE 

SPRAY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për mbytjen  e barërave të këqija dhe shkatërrimin e parazitëve; 

insekticide; pastrues nga molet; refuzues te insekteve; rodenticide.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1124 

(220) 05/06/2020 

(731) Laureta SH.P.K. Adresa: Prishtinë, Rr. 

Galibardit, p.nr. , KS 

(740)  Bilall Alirifa Prishtinë, Rr. Lidhja e 

Prizreni – Lagja Tophane, 10 000 Prishtinë 

– Republikë e Kosovës 
 

(540)  SASCH 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale. 

Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët; kofer, valixhe dhe çanta për udhëtim;,  çanta, 

çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta plazhi;çanta për sport;korniza për çanta 

dore;;çanta të vogla dore, çanta dore; set udhëtimi dhe mbajtëse të qelësave (nga 

lëkura);mbajtëse që ngjiten; çanta për bartjen e rrobave gjatë udhëtimit; kuti për kapele nga 

lëkura;çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve; çanta me rrota që përdoren për blerje; kuleta 

xhepi; valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë dhe mbajtëse të lëkurës nga materiali I 

lëkurës; çanta për shkollë; çanta për gjëra të vogla (vanitete);(jo të paisura); çantë shpine; 

çantë krahu;çantë shpine; mbatjëse të artikujve për muzikë; , çantë (zarfa, kuletë) nga 

lëkura, për paketim;artikuj nga lëkura,;valixhe për udhëtim; çantë që përdoret për blerje.  

25  Veshje, këpucë dhe veshje për qëniet njerëzore.  

këpucë për plazh;kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine të 

lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme);brez për mbathje;shall i 

madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë) ;gëzof (mbathje); pizhama, 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura;(mbathje), xhaketa, 

kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), thembra të brendshme, 

pranga;manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për 

mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata;zhupon, shtrëngues, përparëse, 

(mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë 

nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes 

për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe 

(mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë 
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elektrike;qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, 

gjysmë-qizme,;mbajtëse për këpucë;anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për 

veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të shkurtëra; bluza, korset (të 

brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje),  xhaketa të mbushura (veshje), 

konbinime (veshje), mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të gatshme, kravatë që 

mund të ndahet; veshje nga lëkura;veshje nga imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; 

veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine 

(veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, xhemperë 

(puloverë), uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në 

pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, geta deri 

të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), bluza, 

pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të brendshme, 

sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami koke, togë 

(veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, 

pantofla;këpucë, këpucë sportive 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1126 

(220) 05/06/2020 

(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 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  “Metalet e zakonshme të papërpunuara apo gjysëm të përpunuara; tuba nga metali; 

mbështjellës [pajisje metalike]; pajisje metali për ndërtim; material hekurudhor nga metali; 

shirita nga metali për përdorim në lidhje; kapëse nga metali për kablla dhe tuba; pajisje të 

vogla nga metali; tokëza për metale të zakonshme [pajisje]; gozhda; pajisje nga metali për 

mobilje; këmbana nga metali për dyer jo-metalike; brava nga metali, jo elektrike; drynjë; 

çelësat nga metali; kasaforta [kuti të forta]; lloj danash nga metali; kuti e thatë për mjete 

nga metali; etiketa nga metali; këmbana për kafshë; shufra metali për saldim; spirancë; 

byzylykë identifikues nga metali; erë-mot-tregues nga metali; mbrojtës pemësh nga metali; 

kurthe për kafshët e egra; vepra arti nga metalet e zakonshme; xeherore; monumente nga 

metali; këndë hekuri nga metali; mbështetëse nga metali; bërryla nga metali për gypa; nyje 

nga metali për gypa; valvola nga metali, përpos pjesëve të makinave; materiale përforcuese 

nga metali për gypa; qafë nga metali për fiksimin e gypave; shkallë nga metali; ndërtesa, të 

transportueshme, nga metali; gardhe nga metali; materiale ndërtimi nga metali; skela prej 

metalit; tel çeliku; litare nga metali; priza muri nga metali; vida prej metalit; menteshë nga 

metali; grepa [pajisje metalike]; ngritës nga metali, tjetër nga ato për maqina.”   

7  “Makina bujqësore; makinë për kositje [makinë]; pompa ajrimi për akuarium; vjelës 

foragjer; makina mjelëse; makina ekektrike për kapjen e flokëve të kafshëve; makina për 

punim të drurit; sharra [makina]; makina për bërjen e kartonit të valëzuar; makina për 
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prodhimin e pelenave-pantollona nga letra; makina shtypëse; makina tehzgjatëse (looms); 

makina madhësie; makina për procesimin e çajit; makina elektromekanike për përgaditjen e 

ushqimit; makineri për procesimin e birrës; makinë për procesimin e duhanit; makinë për 

punim-lëkure; makinë për qepje; makinë për montimin e biçikletave; makineri për 

prodhimin e bllokave; makinë gdhendëse; makina për prodhimin e baterive elektrike; 

makina për prodhimin e kordonëve; makina për prodhimin e smaltit; makina për prodhimin 

e llambave; makina paketimi; makina për bërjen e briketave nga thengjilli; makina elektrike 

për kuzhinë; makinë larëse [lavanderi]; mullinj centrifugal; makina ngjitëse; makina për 

punim-xhami; makina për prodhimin e plehrave; makina elektromekanike për industrinë 

kimike; minierë turjelësh (mine borers); grirëse [makinë]; makinë pompimi për puse të 

naftës; makinë përzierëse; dizintegrues; vinca [aparate për ngritjen dhe lartësim]; çekiç 

pneumatik; makinë prerëse; makinë për shkrirjel; makinë për përpunimin e metaleve; 

motorë me avull; pajisje ndezëse për motorët me djegie të brendshme; instalime të energjisë 

me erë për gjenerimin e energjisë elektrike; makina për të bërë gjilpëra; makina për të bërë 

zinxhirë; mbajtëse për makina; makina prerëse; makina për prodhimin e telave dhe 

kabllove; mjete [pjesë të makinave]; makineritë dhe aparatet për lustrim [elektrike]; kokat 

shpuese [pjesë të makinave]; mjete të mbajtura me dorë, përveç veglave të dorës; makinë 

grirëse këndore që operohet-me energji elektrike; makina për prodhimin e komponenteve 

elektronike; makina për prodhimin e instrumenteve elektronike; makina për përdorim në 

prodhimin e instrumenteve elektronike; makina për përdorim në prodhimin e pjesëve 

elektronike; makina për pastrimin e komponenteve elektronike në kemikale; makina për 

pastrimin e komponentëve elektronik në tretës; makina për prodhimin e paraturave optike; 

makina për ndarjen e gazeve; makina për ngjyrosje me spërkatje; gjeneratorë; motorë, të 

ndryshëm nga ata për automjetet tokësore; pompa [makina]; valvula [pjesë të makinave]; 

makina për kompresim të ajrit; cilindër pneumatik (pjesë të makinës); mekanizma shtytës, 

të tjerë nga automjetet tokësore; kushineta [pjesë të makinave]; rrypa për makina; makina 

elektrike për saldim; makina elektrike dhe aparatura për pastrim; pastrues me presion të 

lartë; fshesë me korrent; shtypës për filtra; cilindër elektrik për derë; lustrues elektrik për 

këpucë; makina elektropluese; çelësa elektrikë për hapjen e dyerve.  

8  “Instrumente tërheqëse [instrumente dore]; pajisje bujqësore të operuara me dorë; mjete 

kopshtesh të përdorura me dorë; instrumente dhe mjete për kafshët me lëkurë; fuzhnjë; 

komplet manikiri; copa [pjesë të veglave të dorës]; mjete shpuese [vegla dore]; thumba 

[vegla dore]; pirun për ngritje që operohet-me dorë; armë të punuar me dorë për nxjerrjen e 

mastikës; mjete për gdhendje [vegla dore]; mistri për muratorë; gërshërë krasitje; shpatë; 

takëm tavoline [thika, pirun dhe lugë]; doreza për veglat e dorës; vegla dore që operohen 

me dorë.”  

9  “Programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; njëhësor; aparate për kontrollimin e 

frankimit; detektorë për monedhat e falsifikuara; shpërndarës biletash; makina votimi; 

aparate për skanimin e retinës për sigurinë e identifikimit të personit; aparate për 

identifikim biometrik; fokotkopijues [fortografik, elektrostatik, termik]; aparate dhe 

instrumente peshuese; aparate matëse; tabela elektronike të njoftimeve; instrumente 

navigimi; aparate të mbikqyrjes së videove elektronike; kamera [fotografi]; aparate dhe 

instrumente anketimi; nivele [instrumente për përcaktimin horizontal] aparate për 

kontrollimin e shpejtësisë së automjeteve; aparate për matjen e shtypjes; aparate dhe 

instrumente kimike; pajisje matëse elektrike; lazerë, jo për përdorim medicinal; aparate dhe 

instrumente optike; material për rrjetin e energjisë elektrike [tela, kbllo]; gjysëm-përcues; 
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çip kartela elektronike; aparat kondensimi [kondensatorë]; ndërprerës elektrikë; kanxhë 

elektrike; priza elektrike; panele kontrolli [elektrike]; mbulesa për prizat elektrike; video 

ekrane; aparate për kontrollimin nga distanca; fibra optike [fijëza për përçimin e dritës]; 

aparate për rregullimin e ngrohjes; rrufe pritës; elektrolizues; aparate për shuarjen e zjarrit; 

aparate radiologjike për përdorim në industri; pajisje mbrojtëse për përdorim personal 

kundër aksidenteve; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; maksa 

mbrojtëse; doreza për mbrojtjen kundër aksidenteve; vata-gjuri për puntorët; insalime 

elektrike për parandalimin e vjedhjes; brava elektrike; syze; bateri elektrike;  mbushës për 

bateritë elektrike; karikatura të animuara; cizme sigurie për përdorim industrial; prize 

elektrike; startues i kontaktit industrial, elektrik; priza veshi për shoferë; brava elektrike; 

bravë dere që operohet me anë të gjurmëve të gishtave biometric; kamera endoskopike 

industrial; kamerat e pasme për automjete; senozrë; alarme; dollapë për altoparlantë; printer 

për përdorim me kompjuterë; pajisje për furnizimin e mobilave me energji elektrike, 

kryesisht bateritë që mbushen; takografë; peshore banjo; aparate për kontrollimme 

telekomandë; nshpërndarës i rrjetit kompjuterik; ura të rrjetit kompjuterik; ruter për 

internet; radio pranues dhe transmetues; akordet e sinjalit të radios; zile elektrike për dyer; 

interfonë (zile me zë); video thirrje; video ekrane; aparate për analizimin e ajrit; ruter për 

shpërndarjen e internetit pa tela (ëireless routers)  

11  “Llamba elektrike; aparate dhe instalime ndriçimi; tuba ndriçimi; dritat për automjete; 

llamba mikrobvrasëse për pastrimin e ajrit; llamba të dredhura; llamba vaji; aparate gatimi 

dhe instalime; shkëmbinj lavash për t’u përdorur në skarë barbecue; pajisje ftohëse dhe 

instalime; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; ventilatorë [kondicionues ajri]; tharëse 

elektrike për flokët; aparate për ngrohje elektrike; aparate për prodhimin e mjegullës; 

çezmat; tuba [pjesë të instalimeve sanitare]; instalime automatike për ujitje; instalimet e 

banjës; aparate sanitare dhe instalime; instalimet e pastrimit të ujit; radiatorë elektrikë; 

lndezës; instalimet e polimerizimit; poq elektrik; prozhektorë; pishtarë elektrikë; pajisje 

ftohëse dhe instalime; instalimet e kondicionerëve të ajrit; aparate dhe makina për pastrimin 

e ujit; ngrohës xhepi; pastrues ajri për qëllime shtëpiake; pastrues elektrik i ujit për qëllime 

shtëpiake; pastrues lagështie për qëllime shtëpiake; enë elektrike; kofano ventilimi për 

kuzhina; ndezësit e gazit; armë për ngrohje; tela për gypa dhe tubacione; aparate 

dezinfektuese; veshje me ngrohje elektrike  

35  “Reklamim; reklamim online në rrjetin kompjuterik; ndihmë rreth menaxhimit të 

biznesit; organizimin e ekspozitave tregtare për qëllime reklamimi; administrimin tregtar të 

licencimit të mallërave dhe srëbimeve për të tjerët; shërbimet e agjencionit për import-

eksport; promovimin e shitjeve për të tjerët; shërbimet e prokurorimit për të tjerët [blerjen e 

mallërave dhe shërbimeve për bizenset e tjera] këshillimin e personelit menaxhues; 

shërbimin e rilokimit të bizneseve; sistematizimin e informatave në databazat kompjuterike; 

dhënien me qira te makinave dhe pajisjeve për zyre; mbajtjen-e llogarive; dhënien me qira 

të makinave të shitjes; sponzorizimin e hulumtimeve; dhënien me qira të stendave të 

shitjes; shërbimet me pakicë për preparatet farmaceutike, veterinarike dhe sanitare si dhe 

funrizimet medicinale; shërbimet e shitjes me shumicë të preparative farmaceutike, 

veterinarike dhe sanitare si dhe furnizimet medicinale; agjenci punësimi; Shërbime 

informative të agjencive tregtare; marketing; ofrimin e një tregu online për blerësit dhe 

shitësit e mallërave dhe shërbimeve. 
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(210) KS/M/ 2020/1127 

(220) 05/06/2020 

(300) 018165722  13/12/2019  EU 

(731) Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & 

Co. KGaA Ohlmüllerstr. 42 81541 Munich 

, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  “Birra dhe produkte birrarie; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; ujë mineral [pije]; 

lëngje; lëngje pemësh; preparate jo-alkoolike për përgaditjen e pijeve; shurup për 

përgaditjen e pijeve.”  

43  “Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; ofrimin e akomodimeve të përkohshme.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1128 

(220) 05/06/2020 

(731) Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  SYOSS 

 

 
     

 

(511) 3  Sapunë, parfumeri, vajra esencialë; preparate për kujdesin e trupit dhe bukurisë, 

veçanërisht locione për flokët, preparate për kujdesin e flokëve; preparate për kujdesin, 

pastrimin, lyerjen, ngjyrosjen, zbardhimin, fiksimin dhe valëzimin e flokëve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1130 

(220) 05/06/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  ICONIC 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

139 

 

(511) 29  Patatina kërce, patate të skuqura, perime, perime të thata, kikirikë të përgatitur, 

copëza frutash, copëza të holla patatesh, fara luledielli, të përgatitura, fara të përgatitura*, 

patatina kërce me pak yndyrë, patate të skuqura me pak yndyrë, arra me salcë, përhapje me 

bazë arre  

30  Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota, waffles, kafe, çamçakëz, çokollatë, 

ëmbëlsira, kokoshka, akullore, pije kafeje me qumësht, pije çokollate me qumësht, 

karamele freskuese për fytin [ëmbëlsira], pralina, salca [erëzash], pije me bazë kafeje, pije 

me bazë kakao, pije me bazë çokollate, tako, tortilla, çaj i ftohtë, arra të veshura me 

çokollatë, shishka me bazë patate, nenexhik për freskimin e frymës, çamçakëz për 

freskimin e frymës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1131 

(220) 05/06/2020 

(731) Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(591) E zeze, E bardhe 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, 

Prshtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e detyrave, të tilla si 

shpimi, formësimi, prerja. Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës;Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa;Vendosje elektrike dhe jo 

elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, rroje, pajisje për flokët, 

tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin;Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 

çmuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1132 

(220) 05/06/2020 

(731) Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(591) E gjelbet, E portokallte, E bardhe 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, 

Prshtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  përfshinë kryesisht mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e 

detyrave, të tilla si shpimi, formësimi, prerja. 
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Kjo klasë përfshin, veçanërisht: 

Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës; 

Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa; 

Vendosje elektrike dhe jo elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, 

rroje, pajisje për flokët, tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin; 

Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 

çmuara. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1133 

(220) 05/06/2020 

(731) Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(591) E zeze, E verdhe, E bardhe 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, 

Prshtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e detyrave, të tilla si 

shpimi, formësimi, prerja. Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës;Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa;Vendosje elektrike dhe jo 

elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, rroje, pajisje për flokët, 

tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin;Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 

çmuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1136 

(220) 08/06/2020 

(731) AM GENERAL LLC 

105 NORTH NILES AVENUE- SOUTH 

BEND, IN 46617, U.S.A, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  HUMVEE 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete ushtarake toksore, vecanerisht, kamjon ne klasen nderkombetare  
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(210) KS/M/ 2020/1137 

(220) 08/06/2020 

(731) Davanti Tyres Limited  

Oak House, Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PROTOURA 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1138 

(220) 08/06/2020 

(731) Davanti Tyres Limited  

Oak House, Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1139 

(220) 08/06/2020 

(731) Davanti Tyres Limited  

Oak House, Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1140 

(220) 08/06/2020 

(731) Davanti Tyres Limited Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-

Willows, WA12 0HF, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1141 

(220) 08/06/2020 

(731) Davanti Tyres Limited  

Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, 

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  WINTOURA 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1142 

(220) 08/06/2020 

(731) Davanti Tyres Limited  

Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, 

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1143 

(220) 08/06/2020 

(731) Davanti Tyres Limited  

Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, 

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DAVANTI WINTOURA 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 
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kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1144 

(220) 08/06/2020 

(731) Davanti Tyres Limited  

Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, 

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1145 

(220) 08/06/2020 

(731) Teach For All, Inc. 

25 Broadway New York, New York, US 

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

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

(540)  TEACH FOR KOSOVA  

 

 
     

 

(511) 41  Shërbimet edukative; organizimin e takimeve, konferencave dhe seminareve; 

shërbimet botuese; publikimi nëpërmjet internetit i materialeve trajnuese dhe edukative.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1149 

(220) 09/06/2020 

(300) 34993  15/05/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  IQOS ILUMA PRIME 

 

 
     

 

(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, 
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çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1150 

(220) 09/06/2020 

(300) 34758  25/02/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ILUMA ONE 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  
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(210) KS/M/ 2020/1151 

(220) 10/06/2020 

(731) Che Bar Lounge Sh.p.k 

Rr. Fehmi Agani, Prishtinë, KS 

(591)    E zezë 

(740)  Fatos Zeqiri “Rexhepi & Zeqiri ”LLC 

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

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendët;ekstrakte mishi;fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara;pelte, bllokime, komposto;vezë;qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit;vajra dhe yndyrna për ushqim.  

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).  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1153 

(220) 10/06/2020 

(300) 16623/2019  16/12/2019  CH 

(731) Axpo Holding AG Parkstrasse 23, 

5400 Baden, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  AXPO 

 

 
     

 

(511) 4  “Energji elektrike; karburante; gazëra për përdorim si karburante, kryesisht 

biogazëra dhe gazëra natyrale; karburante hidrokarboni; hidrogjen që digjen mesatarisht; 

karburante biomas; dru zjarri; gaz i lëngshëm natyror (LNG); ga i lëngshëm nafte (LPG); 

avull dhe avull gjeotermik për qëllime industriale.”  

35  “Aranzhimi i transakcioneve tregtare për të tjerët; shërbimet e prokurimit për të tjerët 

(blerjen e mallërave dhe shërbimeve për biznese të tjera); aranzhimin e kontratave, për të 

tjerët, për blerjen dhe shitjen e mallërave dhe shërbimeve; menaxhimin operativ të 

prodhimit të energjisë, pajisjeve të transmetimit, ruajtjes dhe shpërndarjes.”  

36  “Çështjet financiare; komisioneri i emetimit të të drejtave; mallërat tregtare; 

menachimin e pasurive dhe portfolios; komisioner i investimeve financiare në kompanitë 

energjetike; kryerjen e transakcioneve të tregut kapital; shërbime të financimit të kapitalit të 

ndërmarrjeve për kompanitë; shërbimet e këmbimeve elektronike të aksioneve; sigurimin e 

kredive të kapitalit qarkullues dhe kredive të të gjitha llojeve; krijimin e koncepteve të 

qiradhënies dhe financimit për palët e treta; ofrimin e informatave në lidhje me tregtimin e 
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mallërave në të ardhmen; tregtëtimin e instrumenteve financiare dhe mallërave; 

menaxhimim e matjes së energjisë; tregtimi i të drejtave dhe certifikatave të CO2.”   

38  Shërbimet e telekomunikimit të ofruara përmes platformave dhe portaleve të internetit; 

ofrimin e qasjes në një databazë në kompjuter online interaktiv apo rrjet elektronike; 

ofrimin e qasjes në rrjetet kompjuterike, platform internet; transmetimin elektronik të 

softuerit kompjuterik dhe aplikacioneve përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimit kompjuterik dhe elektronik me anë të rrjetit pa tela (wireless); transmetimin e 

të dhënave nga databaza; dhënien me qira të pajisjeve të telekomunikimit; ofrimin e qasjes 

në kompjuter dhe rrjetet e komunikimit; ofrimin e qasjes në ëebfaqet në internet apo ndonjë 

rrjet tjetër të komunikimit; transmetimin apo komunikimet e koduara; shërbimet e 

konsultimit, informimit dhe këshillimit në lëminë e telekomunikimit.”  

39  Shërbimet e furnizimit me energji elektrike; shpërndarjen dhe furnizimin e energjisë 

elektrike, gazit, gazit natyral i lëngshëm, gazit propan, ujit dhe qarkut të ngrohjes; 

transportimin e gazit, gazit të lëngshëm natyral dhe gazit propan; ruajtjen e energjisë dhe 

karburanteve; ruajtjen, shpërndarjen dhe furnizimin me energji dhe karburante; ruajtjen e 

gazit; dhënien me qira të rrjeteve të transportit për transmetimin e energjisë; hdënien me 

qira të përdorimit të linjave të energjisë tek palët e treta për transmetimin e energjisë 

elektrike; shërbimet e informimit dhe këshilldhënies në lidhje me shpërndarjen e energjisë; 

shpërndarjen e energjisë elektrike përmes linjave të transmetimit ng alart; këshillimin në 

lëminë e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë.”  

40  “Prodhimi i energjisë; procesimin dhe transformimin e energjisë të një burimi të 

energjisë në energji elektrike; prodhimin dhe procesimin e karburanteve dhe burimeve të 

tjera të energjisë; prodhimin e energjisë elektrike nga burimet ripërtrirëse, në vecanti, nga 

hidrocentralet, hidrocentralet e erës dhe energjisë solare; procesimin e gazit natyral; 

lëngëzimi i burimeve të gazta të energjisë, në vesanti, të gazit natyral; këshillimet në lëminë 

e prodhimit të energjisë; dhënien me qira të baterive; baterive të ricikluara.”  

42  “Zhvillimin e softuerit kompjuterik; shkrimi i programeve kompjuterike; zhvillimin e 

softuerit për menaxhimin e energjisë; ofrimin e platformave të internetit (softuer); 

programimin e siftuerit për platformat e internetit; drejtimin e faqeve kompjuterike (ëeb 

faqeve), në vecanti, drejtimin e faqeve kopmuterike (ëeb faqeve) të aplikacioneve dhe 

informatave; shërbimin e  migrimit të të dhënave; monitorimin e sistemeve kompjuterike 

me anë të qasjes nga distance; monitorimin online të rrjeteve kompjuterike dhe qasjeve të 

tyre; punë inxhinjerike, kryesisht planifikimin për ndërtimin dhe matjen e linjës së 

energjisë; planifikimin e projekteve teknike; shërbimet e planifikimit teknik për 

termocentrale; këshillime energjetike; këshillime teknologjike në lëminë e prodhimit të 

energjisë, shfrytëzimin e energjisë, ruajyjen dhe efikasitetin e energjisë; shërbime të 

projektimit teknik dhe konsulencë teknologjike në fushën e inxhinierisë së shërbimeve të 

ndërtimit; konsulencë teknologjike në fushën e elektromobilitetit (lëvizshmëri); shërbime të 

analizës teknologjike në lidhje me energjinë dhe nevojat e energjisë së të tjerëve; auditimi i 

energjisë; shërbime shkencore dhe teknologjike dhe shërbime kërkimore që lidhen me 

prodhimin, transmetimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe konsumin e energjisë; kërkime 

shkencore dhe industriale në fushën e fotovoltaikëve dhe kolektorëve diellorë, 

hidrocentraleve, biomasës, energjisë së erës dhe energjisë bërthamore; konsulencë 

teknologjike në fushën e menaxhimit të konsumatorëve të energjisë dhe përcaktimin e të 

dhënave të klientëve, tregun e energjisë dhe tregtimin e energjisë dhe raportimin e 

energjisë. 
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45  “Liçencimin e programeve kompjuterike (shërbimet ligjore) në sektorin e energjisë.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1154 

(220) 10/06/2020 

(731) ERGO Group AG ERGO-Platz 1 

40477 Düsseldorf, DE 

(591) EKUQE  PANTONE:  7620 C | 1797 

U          

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35   Publikime; menaxhimin e biznesit; administrimi i biznesit; punët e zyrës  

36  Sigurimi; afarizmi financiar; monetarë (punët ) monetare; punët lidhur me 

pasuritë  e paluajtshme  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe shërbime të hulumtimit dhe   projektimit 

lidhur me to; shërbimet e analizave industriale dhe  hulumtimeve; projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; mbrojtje higjienike dhe kujdesi i     

bukurisë për njerëz dhe kafshë; shërbime bujqësore, hortikulture dhe pylltarie  

45  Shërbime juridike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1155 

(220) 10/06/2020 

(731) Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan , KS 

(740)  Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan Kosovë 
 

(540)  Kreativitet, Transparencë dhe 

Korektësi 

 

 
     

 

(511) 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.   

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi    

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.   
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(210) KS/M/ 2020/1156 

(220) 10/06/2020 

(731) Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan , KS 

(591) E gjelbert dhe e kalterte 

(740)  Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi    

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1157 

(220) 10/06/2020 

(731) Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan, KS 

(591) E gjelbert dhe e kalterte 

(740)  Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi    

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.   
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(210) KS/M/ 2020/1158 

(220) 10/06/2020 

(731) Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan , KS 

(591) E bardhe, e gjelbert dhe e kalterte 

(740)  Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan Kosovë 
 

(540)   

     

 

(511) 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.   

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi    

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1159 

(220) 10/06/2020 

(731) Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan , KS 

(740)  Xhelil Kerqeli Rr. “Pajazit Ahmeti”  

Nr 196, Gjilan Kosovë 
 

(540)  LILI GLASS 

 

 
     

 

(511) 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  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi    

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  
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(210) KS/M/ 2020/1161 

(220) 11/06/2020 

(731) Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(591) E gjelbet, E kalter, E bardhe 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, 

Prshtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e detyrave, të tilla si 

shpimi, formësimi, prerja. Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës;Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa;Vendosje elektrike dhe jo 

elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, rroje, pajisje për flokët, 

tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin;Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 

çmuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1162 

(220) 11/06/2020 

(731) Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, 

Prshtine 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e detyrave, të tilla si 

shpimi, formësimi, prerja. Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës;Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa;Vendosje elektrike dhe jo 

elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, rroje, pajisje për flokët, 

tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin;Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 
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çmuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1163 

(220) 11/06/2020 

(731) AZANTA A/S 

Gearhalsvej 1, st. 2500 Valby Company No. 

28108915, DK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ANGUSTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për indukcion të lindjëve (indukcion: Lindja artificiale e 

detyruar) . 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1164 

(220) 11/06/2020 

(731) JEANNE LANVIN 

15, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 

Paris, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syze, syze dielli dhe këllëf per syze.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1165 

(220) 11/06/2020 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO, 

YEONGTONG-GU, SUWON-SI, 

GYEONGGI-DO, KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)  Optimal Fresh + 

 

 
     

 

(511) 11  Frigoriferët  
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(210) KS/M/ 2020/1166 

(220) 11/06/2020 

(731) Stragen Pharma S.A. 

Chemin du Pré-Fleuri 3 1228 Plan-les-

Ouates, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  GYNEVIA 

 

 
     

 

(511) 5  Krema dermatologjike, krema dhe zgjidhje per trajtimin e mukozës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1167 

(220) 11/06/2020 

(731) Stragen Pharma S.A. 

Chemin du Pré-Fleuri 3 1228 Plan-les-

Ouates, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  STRAGEN 

 

 
     

 

(511) 5  Pereparate farmaceutike dhe substanca; reagjens kimik per perdorim mjeksor dhe 

veterinar; preparate diagnostifikues per perdorim mjeksor dhe veterinar; xhele, kremra dhe 

solucione (tretesira) gjinekologjike dhe dermatologjike; shtesa ushqimore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1169 

(220) 12/06/2020 

(731) Stragen Pharma S.A. 

Chemin du Pré-Fleuri 3 1228 Plan-les-

Ouates, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  GYNEVIA 

 

 
     

 

(511) 5  Krema dermatologjike, krema dhe zgjidhje per trajtimin e mukozës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1172 

(220) 12/06/2020 

(731) Netflix, Inc. 100 Winchester Circle, 

Los Gatos, California 95032, US 

(591) kuqe 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

(540)   
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(511) 9  Softuer për transmetim me rrjedhje (striming) të përmbajtjes audiovizuele dhe asaj 

multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale; softuer për transmetim me rrjedhje 

(striming) të përmbajtjes audiovizuele dhe asaj multimediale në pajisje elektronike mobile 

dixhitale; softuer për kërkim, organizim dhe rekomandim të përmbajtjes multimediale; 

vegla për krijimin e softuerit dhe aplikacioneve mobile; softuer kompjuterik; programe 

kompjuterike; aplikacione softuerike kompjuteri të shkarkueshme; aplikacione mobile të 

shkarkueshme; sfotuer për video lojra; softuer për lojra kompjuterike; programe të video 

lojrave ndërvepruese; mbajtëse dhe disqe të lojrave kompjuterike; programe dhe softuere 

për lojra elektronike; softuer të lojrave elektronike për telefona mobil, tableta, kompjuterë 

personal, dhe pajisje elektronike që mbahen në dorë; harduer dhe softuer për lojra të 

realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; shfaqje televizive dhe filma të shkarkueshëm që 

ofrohen përmes shërbimit video-me-kërkesë; grafikë e shkarkueshme që përmban komplete 

të imazheve dixhitale dhe ikona për përdorim në kompjuterë, tablete, dhe telefona mobil; 

CD dhe DVD; filma dhe shfaqje televizive të shkarkueshme; zile telefoni dhe incizime 

zanore të shkarkueshme; incizime audio dhe vizuele; incizime muzikore; aparate për 

incizim, transmetim apo riprodhim të zërit apo imazheve; incizime të shkarkueshme audio 

dhe video që përmbajnë muzikë, performanca muzikore, dhe video muzikore; podkest 

(skedar dixhital audio që ofrohen për shkarkim ose dëgjim) të shkarkueshëm; kartela të 

koduara me çipa elektronik; kartela dhuratë të koduara në mënyrë magnetike; publikime 

elektronike; telekomanda; shërbimet të shfaqjes strimit të media dixhitale; video incizues 

dixhital; video disk dhe DVD pllejer me performancë të lartë; sisteme të teatrit shtëpiak që 

përbëhen nga pranues audio dhe video; disk pllejer; televizione; kuti instalimi për 

televizione; harduer kompjuterik dhe pajisje periferike; mbajtëse për maus; mbështetëse për 

kyçe të dorës dhe duar për përdorim me kompjuterë; mbajtëse të përshtatura për telefona 

mobil, tablet kompjuterë; kalkulatorë; kamera; kamera dixhitale; radio; USB kartela të 

memories; audio altoparlante; litarë për telefona celularë; kuti për telefona celularë; 

mbështjellëse për teleona celularë; tastatura për tableta; mbështjellëse për tablet 

kompjutera; këllëfe për tablet kompjutera; mbështjellëse rrotulluese për tablet kompjutera; 

mbështjellëse mbrojtëse dhe kuti për pajisje elektronike gjegjësisht, kompjuterë, tablet 

kompjuterë, telefon mobil, kamera dixhitale, pllejer dixhital për, lexues elektronik të 

librave, konzola për video lojra, dhe asistentë dixhital personal; mbulesa mbrojtëse të 

ekranit; adapterë; kufje; dëgjuese; radio lidhje; telefona mobil; ora të mençura; syza; syza 

dielli; këllëfe për syza dhe syza të diellit; dylbi; magneta zbukures; vizore të shkallëzuara; 

xham zmadhues; mikrofonea; helmeta sporti; helmeta për biçikleta.  

38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 

video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 

transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove-me-kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit  

41  Shërbime argëtimi; informata argëtimit; produksione filmash, përpos filmave 

reklamues; ofrime të filmave dhe shfaqjeve televizive të pa-shkarkueshme përmes 

shërbimeve të transmetimit të video-me-kërkesë; ofrime të informatave zbavitëse përmes 

një uebsajti; shërbime të parqeve të dëfrimit; shërbime argëtimi në natyrën e serialeve dhe 

filmave televiziv nga fushat e adventurave aksion, animacionit, anime, biografisë, 
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klasikëve, komedisë, krimit, dokumentarëve, drama, besimit, familjes, fantazisë, filmvave 

pa zë, historisë, horror, ndërkombëtar, filma muzikor, mister, romancë, fanta-shkencë, 

sporte, trillerë, luftë, dhe uestern; shërbime argëtimi na natyrën e organizimit të ekspozitave 

dhe konventave lidhur me televizionin dhe filmat, personazhet e televizionit dhe filmave; 

shërbime argëtimit në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit, shpërndarjes dhe post-

produksionit të filmave, shfaqjeve televizive, ngjarjeve të veçanta dhe përmbajtjes 

argëtuese multimediale; shërbime argëtimit në natyrën e përformancave të drejtpërdrejta 

teatrike, muzikore apo komike; shërbime të klubeve të adhuruesve; prodhim dhe 

shpërndarje të filmave dhe shfaqjeve televizive; ofrime të shërbimeve të argëtimit përmes 

një rrjeti global të komunikimit në natyrën e lojrave online dhe uebsajteve që shfaqin një 

mori të informatave argëtuese të interesit të përgjithshëm lidhur me filmat, programet e 

shfaqjeve televizive, videot muzikore, klipet e lidhura me filma, fotografitë dhe materialet 

tjera multimediale; ofrime online të video klipeve të pa-shkarkueshme dhe përmbajtes tjetër 

dixhitale multimediale që përmban audio, video, vepr arti, dhe tekste nga dhe lidhur me 

argëtimin, filmat, televizioni, personazhet e televizionit dhe filmave, muzikën, dhe personat 

e njohur; ofrime të informatave argëtuese përmes një uebsajti; shërbime argëtimi, 

gjegjësisht ofrime të lojrave online kompjuterike, elektronike dhe video lojrave; ofrime të 

përdorimit të përkohshëm të lojrave ndërvepruese të pa-shkarkueshme; ofrime të 

informatave, vlerësimeve dhe rekomandimeve lidhur me filmat dhe shfaqjeve televizive 

përmes një uebsajti dhe shërbimeve të transmetimit të video-me-kërkesë; shërbime 

edukative argëtuese, gjegjësisht, ofrime online të serialeve televizive dhe filmave 

ndërveprues; argëtim ndërveprues online; organizime të ngjarjeve dhe veprimtarive 

argëtuese; ngjarje dhe veprimtari rekreative me pjesmarrje ndërvepruese, përfshirëse, 

ngatërruese të audiencës; shërbime argëtimi në natyrën e organizimit dhe udhëheqjes së 

ekspozitave, konferencave dhe konventave në fushën e argëtimit, filmai, televizionit, 

personazheve televiziv dhe të filmit, muzikës, dhe personave të njohur; organizime dhe 

udhëheqje të festivaleve të komunitetit ku shfaqet muzikë, art, ushqim, filma, television, 

teatër, dramë, vallëzime, performanca të drejtpërdrejta muzikore, folës, paraqitje të 

personave të njohur, dhe ekspozitave si dhe veprimtarive kulturore; ofrime online të 

stripave dhe novelave grafike të pa-shkarkueshme; shërbime të radio argëtimit; prodhime 

dhe shpërndarje e radio programeve dhe incizimeve të zërit; ofrime të podkesteve në fushën 

e zbavitjes; prodhime të podkesteve; ofrime online të muzikës, të pa-shkarkueshme. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1173 

(220) 12/06/2020 

(731) Netflix, Inc. 100 Winchester Circle, 

Los Gatos, California 95032, US 

(591) E kuqe 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   
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(511) 9  Softuer për transmetim me rrjedhje (striming) të përmbajtjes audiovizuele dhe asaj 

multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale; softuer për transmetim me rrjedhje 

(striming) të përmbajtjes audiovizuele dhe asaj multimediale në pajisje elektronike mobile 

dixhitale; softuer për kërkim, organizim dhe rekomandim të përmbajtjes multimediale; 

vegla për krijimin e softuerit dhe aplikacioneve mobile; softuer kompjuterik; programe 

kompjuterike; aplikacione softuerike kompjuteri të shkarkueshme; aplikacione mobile të 

shkarkueshme; sfotuer për video lojra; softuer për lojra kompjuterike; programe të video 

lojrave ndërvepruese; mbajtëse dhe disqe të lojrave kompjuterike; programe dhe softuere 

për lojra elektronike; softuer të lojrave elektronike për telefona mobil, tableta, kompjuterë 

personal, dhe pajisje elektronike që mbahen në dorë; harduer dhe softuer për lojra të 

realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; shfaqje televizive dhe filma të shkarkueshëm që 

ofrohen përmes shërbimit video-me-kërkesë; grafikë e shkarkueshme që përmban komplete 

të imazheve dixhitale dhe ikona për përdorim në kompjuterë, tablete, dhe telefona mobil; 

CD dhe DVD; filma dhe shfaqje televizive të shkarkueshme; zile telefoni dhe incizime 

zanore të shkarkueshme; incizime audio dhe vizuele; incizime muzikore; aparate për 

incizim, transmetim apo riprodhim të zërit apo imazheve; incizime të shkarkueshme audio 

dhe video që përmbajnë muzikë, performanca muzikore, dhe video muzikore; podkest 

(skedar dixhital audio që ofrohen për shkarkim ose dëgjim) të shkarkueshëm; kartela të 

koduara me çipa elektronik; kartela dhuratë të koduara në mënyrë magnetike; publikime 

elektronike; telekomanda; kuti instalimi për televizione; televizione; akcesorë për telefona 

celularë; pajisje për transmetimin digjital të mediave; orë të zgjuara; mbulesa mbrojtëse dhe 

kuti për pajisje elektronike, përkatësisht kompjuterët, kompjutera tablet, telefona mobil, 

kamera digjitale, media plajer digjital, lexues elektronik të librave, konzola të video 

lojërave dhe asistent personal digjital; syze; size për diell; kuti për syze dhe syze dielli.   

38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 

video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 

transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove-me-kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit  

41  Shërbime argëtimi; informata argëtimit; produksione filmash, përpos filmave 

reklamues; ofrime të filmave dhe shfaqjeve televizive të pa-shkarkueshme përmes 

shërbimeve të transmetimit të video-me-kërkesë; ofrime të informatave zbavitëse përmes 

një uebsajti; shërbime të parqeve të dëfrimit; shërbime argëtimi në natyrën e serialeve dhe 
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filmave televiziv nga fushat e adventurave aksion, animacionit, anime, biografisë, 

klasikëve, komedisë, krimit, dokumentarëve, drama, besimit, familjes, fantazisë, filmvave 

pa zë, historisë, horror, ndërkombëtar, filma muzikor, mister, romancë, fanta-shkencë, 

sporte, trillerë, luftë, dhe uestern; shërbime argëtimi na natyrën e organizimit të ekspozitave 

dhe konventave lidhur me televizionin dhe filmat, personazhet e televizionit dhe filmave; 

shërbime argëtimit në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit, shpërndarjes dhe post-

produksionit të filmave, shfaqjeve televizive, ngjarjeve të veçanta dhe përmbajtjes 

argëtuese multimediale; shërbime argëtimit në natyrën e përformancave të drejtpërdrejta 

teatrike, muzikore apo komike; shërbime të klubeve të adhuruesve; prodhim dhe 

shpërndarje të filmave dhe shfaqjeve televizive; ofrime të shërbimeve të argëtimit përmes 

një rrjeti global të komunikimit në natyrën e lojrave online dhe uebsajteve që shfaqin një 

mori të informatave argëtuese të interesit të përgjithshëm lidhur me filmat, programet e 

shfaqjeve televizive, videot muzikore, klipet e lidhura me filma, fotografitë dhe materialet 

tjera multimediale; ofrime online të video klipeve të pa-shkarkueshme dhe përmbajtes tjetër 

dixhitale multimediale që përmban audio, video, vepr arti, dhe tekste nga dhe lidhur me 

argëtimin, filmat, televizioni, personazhet e televizionit dhe filmave, muzikën, dhe personat 

e njohur; ofrime të informatave argëtuese përmes një uebsajti; shërbime argëtimi, 

gjegjësisht ofrime të lojrave online kompjuterike, elektronike dhe video lojrave; ofrime të 

përdorimit të përkohshëm të lojrave ndërvepruese të pa-shkarkueshme; ofrime të 

informatave, vlerësimeve dhe rekomandimeve lidhur me filmat dhe shfaqjeve televizive 

përmes një uebsajti dhe shërbimeve të transmetimit të video-me-kërkesë; shërbime 

edukative argëtuese, gjegjësisht, ofrime online të serialeve televizive dhe filmave 

ndërveprues; argëtim ndërveprues online; organizime të ngjarjeve dhe veprimtarive 

argëtuese; ngjarje dhe veprimtari rekreative me pjesmarrje ndërvepruese, përfshirëse, 

ngatërruese të audiencës; shërbime argëtimi në natyrën e organizimit dhe udhëheqjes së 

ekspozitave, konferencave dhe konventave në fushën e argëtimit, filmai, televizionit, 

personazheve televiziv dhe të filmit, muzikës, dhe personave të njohur; organizime dhe 

udhëheqje të festivaleve të komunitetit ku shfaqet muzikë, art, ushqim, filma, television, 

teatër, dramë, vallëzime, performanca të drejtpërdrejta muzikore, folës, paraqitje të 

personave të njohur, dhe ekspozitave si dhe veprimtarive kulturore; ofrime online të 

stripave dhe novelave grafike të pa-shkarkueshme; shërbime të radio argëtimit; prodhime 

dhe shpërndarje e radio programeve dhe incizimeve të zërit; ofrime të podkesteve në fushën 

e zbavitjes; prodhime të podkesteve; ofrime online të muzikës, të pa-shkarkueshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1174 

(220) 12/06/2020 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  BZ4X 

 

 
     

 

(511) 12  Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.”  
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(210) KS/M/ 2020/1175 

(220) 15/06/2020 

(731) INSIDER L.L.C/SHPK 

Tringe Smajli, nr 40-Prishtinë, 10000 , KS 

(591) Ngjyre e kuqe, e bardhe, e kaltert 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1176 

(220) 15/06/2020 

(731) INSIDER L.L.C/SHPK 

Tringe Smajli, nr 40-Prishtinë, 10000 , KS 

(591) E gjelbert  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2020/1177 

(220) 15/06/2020 

(731) INSIDER L.L.C/SHPK 

Tringe Smajli, nr 40-Prishtinë, 10000 , KS 

(591) Ngjyre roze 

 
 

(540)   

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1178 

(220) 15/06/2020 

(731) INSIDER L.L.C/SHPK 

Tringe Smajli, nr 40-Prishtinë, 10000 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E gjelbert dhe e zeze 

 
 

(540)   

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1179 

(220) 16/06/2020 

(731) Eroll Shporta DOKUFEST OJQ 

Marin Barleti–Kompleksi Europa, Prizren 

20000 , KS 

(740)  Eroll Shporta DokuFest OJQ 

Rruga Bingenit , B1/10, Prizren 20000 

Republika e Kosovës. 
 

(540)   
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(511) 41  Edukimi, organizimi i trajnimeve, eventeve argetuese, sportive dhe aktiviteteve 

kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1180 

(220) 16/06/2020 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  IPAKTORO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1182 

(220) 16/06/2020 

(731) GİZ KOZMETİK ANONİM 

ŞİRKETİ Murat Bey Merkez Mah Çatalca 

Yolu Cad Fatih Kalem Sitesi no:74/a 

ÇATALCA Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

metal dhe dru, dell për lustrim.  

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

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

substanca radioaktive për qëllime mjeksore dhe veterinare; shtesa dietike për qëllime 

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



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

160 

 

shtesa ushqyese; preparate mjeksore për qëllim të dobsimit; ushqim për bebe; bimë dhe pije 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

duar. 

35  Te berit bashk të produkteve kozmetike për klientët që të shohin dhe blejnë mallrat në 

mënyrë të përshtatshme (shërbimet e specifikuara mund të sigurohen përmes shitjes me 

pakicë, dyqane me shumicë, media elektronike, katalogë dhe metoda të tjera të ngjashme).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1186 

(220) 17/06/2020 

(731) JOHNSON & JOHNSON  (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 
 

(540)  YUCOURI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate humane farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1187 

(220) 17/06/2020 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS 
 

(540)  CARVYKTI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate humane farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1188 

(220) 18/06/2020 

(731) Dekor Rulo Fırça Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi E-5 Yanyol Cad. No:42 

Kaynarca Pendik İstanbul, TR 

(591) e kuqe , e bardhë 

(540)   
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 16  Brushëza për pikturim, brushëza për piktorë,  rul shtëpiak për ngjyrosje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1189 

(220) 18/06/2020 

(731) Mondi Yatak Yorgan Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi Organize Sanayi 

Bölgesi 4. Cad. No.12 Melikgazi, Kayseri, 

TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobile, nga çfarëdo materiali; mobile për qendrim ditorë; mobile për banjo; 

mobile për dhoma të fjetjës; mobile për zyre; dyshek; dyshek me spirale; dyshek me ajër- 

qe fryhen; jastek; krevate; konstrukcione krevati; jastek të vegjel,të cilët nuk janë për 

përdorim mjekësorë; krevate me ujë, të cilët nuk janë për përdorim mjekësorë; pasqyre; 

shtretër për foshnje (bebe); rrethoja për beba; djepa; shetitëse për beba; tabela shpalljesh; 

korniza për fotografi  dhe  foto; tabela identifikimi; pllaka identifikimi; pllaka për emra; 

tiketa identifikuese nga druri ose materialet sintetike; stoli dhe materiale dekorative  nga 

druri, tapa, kallami, shavari (bimë ujore), thuprave të shëlnjës, briri, kocka, dhëmbi i 

elefantit, kocka balene, guaska, çelibari, parica (sedefi), shkuma e detit, dyll bletesh, 

plastika ose  mallteri, të cilat i përkasin kësajë klase, përkatësisht , figura, dekorime festash 

për mure dhe  skulptura; shporta, jo metalike; shporta për peshqi; shtëpiza, shtrirese dhe 

krevate për adhuruesit shtëpiak; shkalla bartese dhe shkalla lëvizëse  nga druri  ose 

materialet sintetike; perde nga bambusi; rollne te mbrendëshme [për enteriere]; rrollne ne 

formë pllakash të brendëshme (roletne); perde  ne formë shiritash nga bambusi ose druri; 

perde nga margaritaret, për dekorim, grepa për perde; rrathë për perde; kapëse dhe shirita 

për mbajtjen e perdeve; shufra për perde [garnishlla]. 

35  Publikime; administrimi afarist; administrimi afarist; punët e zyres; sortimi i 

produkteve të ndryshme, për llogari të përsonave të tretë (duke menjanuar transportin e 

tyre), për ti mundësuar konsumatorëve  qe sa me lehtë ti shofin  dhe ti blejnë, përkatësisht, 
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mobile, mobile për qendrim ditorë, mobile për banjo; mobile për dhoma të fjetjës; mobile 

për zyre;dyshek, dyshek më spirale, dyshek me ajër- qe fryhen; jastek; krevate; 

konstrukcione krevati, thasë për fjetje për kamping, krevate me ujë, të cilët nuk janë për 

përdorim mjekësorë, pasqyre; shtretër për foshnje (bebe); rrethoja për beba; djepa; shetitëse 

për beba; tabela shpalljesh; korniza për fotografi  dhe  foto; stoli dhe lëndë dekoruese, 

dekorime festash për muri, skulptura, shporta, shporta për peshkim, shtëpiza, shtrirëse dhe 

krevate për adhuruesit shtëpiak, perde,perde nga bambusi, rollne te mbrendëshme, rollne te 

mbrendëshme  me dërrasa (letfa), perde me shirita, grepa për perde, rrath për perde, kapëse 

dhe shirita për mbajtjën e perdeve, shufra për perde, materiale tekstili,  materiale për 

mveshjen e mobileve, mbeshtjellëse dyshekesh, pelhura për amvisni, pelhura të thurura, 

pelhura najloni, pelhura poliesteri, pelhura të mëndafshit, perde nga tekstili dhe plastika, 

mbulesa shtrati, kilt mbulesa nga pelhurat e pambukut, mbeshtjellese tekstili për mobile, 

mbeshtjellese për dyshek (madrac),çarçafa, mbulesë tavoline, mbeshtjllese shtrati, 

mbeshtjellese jasteku, tepiha, çilima, shtroja, shtroja për tu falë (lutur), linoleumi, barit 

artificial, linoleum pë mveshjën e dyshemeve, dyshekë gjimnastikor, tapeta, dekorime muri, 

shërbimet e përmendura mund të ofrohën  ne dyqanet e shitjës më pakicë, përgjatë shitjës 

më shumicë, ërmes porosive më katalog, më postë ose përmes rrugëve elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1190 

(220) 18/06/2020 

(731) Feria Nobërda ''Ferja'' SH.P.K. 

Rr. Besim Sahatçiu,p.n., Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e bardhë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Tregeti me pakicë dhe shumicë të preparateve dhe artikujve kozmetike, 

parfumerisë, 

toaletit; kuti toaleti, produkte kozmtike si qerpikë ngjitës, ngjitës për qerpikë, produkte 

kozmetike për qerpik dhe vetulla,krema kozmetike,maska kozmetike, lapsa per vetulla, 

qerpikë  dhe sy, kozmetikë për lëkurë,produkte për kujdesin e thonjëve,losione për fytyrë 

dhe flokë, xhele kozmetike, preparate makiazhi, preparate për flokë  

41  Organizim dhe zhvillimi  trajnimeve në fushën e kujdesit për bukurinë,Organizim dhe 

zhvillim i kurseve dhe seancave trajnuese në fushën e kujdesit për bukurinë dhe tretmaneve 

të bukurisë. Organizimi i trajnimeve, seminareve, veqanërisht në fushën e qerpikëve , 

vetullave duke përfshirë laminirimin e qerpikëve dhe heqjen e qerpikëve dhe vetullave  

44  Shërbimet e floktarisë; kujdesi higjienik dhe kujdes i bukurisë për njerëz, kujdesi dhe 

aktivitet për mirëmbajtje trupore  
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(210) KS/M/ 2020/1191 

(220) 18/06/2020 

(731) Feria Nobërda ''Ferja'' SH.P.K. 

Rr. Besim Sahatçiu,p.n., Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e hirët, e kuqe në nians pembe, 

e bardhë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Tregeti me pakicë dhe shumicë të preparateve dhe artikujve kozmetike, 

parfumerisë, 

toaletit; kuti toaleti, produkte kozmtike si qerpikë ngjitës, ngjitës për qerpikë, produkte 

kozmetike për qerpik dhe vetulla,krema kozmetike,maska kozmetike, lapsa per vetulla, 

qerpikë  dhe sy, kozmetikë për lëkurë,produkte për kujdesin e thonjëve,losione për fytyrë 

dhe flokë, xhele kozmetike, preparate makiazhi, preparate për flokë,  

41  Organizim dhe zhvillimi  trajnimeve në fushën e kujdesit për bukurinë,Organizim dhe 

zhvillim i kurseve dhe seancave trajnuese në fushën e kujdesit për bukurinë dhe tretmaneve 

të bukurisë. Organizimi i trajnimeve, seminareve, veqanërisht në fushën e qerpikëve , 

vetullave duke përfshirë laminirimin e qerpikëve dhe heqjen e qerpikëve dhe vetullave.  

44  Shërbimet e floktarisë; kujdesi higjienik dhe kujdes i bukurisë për njerëz, kujdesi dhe 

aktivitet për mirëmbajtje trupore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1193 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K. Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Kalter e hapur, E Kalter e mbyllur 

E Kremt, E Verdhë 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash; preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 
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mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1195 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K. Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Kalter e hapur, E Kalter e mbyllur 

E Kremt, E Verdhë 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash; preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1198 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër e hapur, E Kaltër e 

mbyllur, E Kremt, Pink/Rozë, E Portokallt 

E Gjelbert, E verdhë, E Arit 

 

(540)   
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(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash; preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1199 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë 

E Kalter e hapur 

E Kalter e mbyllur 

E Kremt 

E Kuqe 

Pink/Roze 

E Zezë 

E Kaft 

E Verdhë 

E Arit 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash; preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  
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(210) KS/M/ 2020/1210 

(220) 19/06/2020 

(731) SOREMARTEC S.A. 

16 Route de Trèves, L - 2633, 

Senningerberg, Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Biskota.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1211 

(220) 19/06/2020 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ANGINORME 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1213 

(220) 22/06/2020 

(731) SOREMARTEC S.A. 

16 Route de Trèves, L - 2633, 

Senningerberg, Luxembourg, LU 

(591) Vjollce, e bardhë, ari, e verdhë,      

 kafe, rozë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Biskota.  
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(210) KS/M/ 2020/1214 

(220) 22/06/2020 

(731) Media Metri SH.P.K. Rr. Bajram 

Curri, Prishtinë, KS 

(740)  Taulant Hodaj Hodaj&Partners ”LLC 

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

 
 

(540)  media metri  

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35  Marketingun;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës  

36  Sigurimin;çështjet financiare;punët monetare;punët e pasurive të paluajtshme.  

38  Telekomunikacionin.  

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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1215 

(220) 22/06/2020 

(731) Media Metri SH.P.K. Rr. Bajram 

Curri, Prishtinë, KS 

(591) E Hiri 

(740)  Taulant Hodaj Hodaj&Partners ”LLC 

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

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

35  Marketingun;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës.  

36  Sigurimin;çështjet financiare;punët monetare;punët e pasurive të paluajtshme.  

38  Telekomunikacionin.  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1216 

(220) 22/06/2020 

(731) Abdullah Osmani B.I. N.SH.UBO-

CONSULTING Rr. Bajram Curri, Prishtinë 

, KS 

(740)  Taulant Hodaj  “Hodaj&Partners 

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

Kosovë 

 
 

(540)  UBOCONSULTING 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35  Marketingun;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës.  

36  Sigurimin;çështjet financiare;punët monetare;punët e pasurive të paluajtshme.  

38  Telekomunikacionin.  

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  
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(210) KS/M/ 2020/1217 

(220) 22/06/2020 

(731) Abdullah Osmani B.I. N.SH.UBO-

CONSULTING Rr. Bajram Curri, Prishtinë 

, KS 

(591) E kaltër dhe Hiri 

(740)  Taulant Hodaj “Hodaj&Partners 

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

Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35  Marketingun;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës.  

36  Sigurimin;çështjet financiare;punët monetare;punët e pasurive të paluajtshme.  

38  Telekomunikacionin  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1218 

(220) 23/06/2020 

(731) Piazza Italia S.P.A. Via Cervantes 

N.55/27 80133 Napoli (NA), IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke posaqërisht;veshje kunder shiut;veshje nga 

imitimi i lëkurës;veshje lëkure;veshje për gjimnastë;dorza;fustane pinafore;rroba 

banje;paisje jo rëshqitëse për mbathje;bandanë (shal qafe);grykashkë, jo nga letra;kapela 

(veshje koke);bereta;veshje të brendshme;veshje e brendshme qe absorbon djersën;boa 

(qafore);veshje të brendshme pelushi;aski;korset veshje e brendshme;galoshe;kapela 

kafke;veshmbathje;këpuce për trajnim;çorapre femrash;gete;çorape;kilota;pantallone te 

shkurtëra Bermuda;pantallona te shkurtëra pollo;këmisha për djersitje;mbathje noti;veshje 

priftërish (Alb);këmisha;kapela;kapotë;kapuç (veshje);xhaketa (jakne) të mbushura 

(veshje);rripa (veshje);kravata;mbështjellës shpatullash;jakë e ndashme;fanela të 

brenshme;pajë e fëmijve të posalindur (veshje);costume noti;costume makarade;kravata 

qafe;kapela noti;kapela dushi;kilota;shirita koke (veshje);hapsira xhepi;shalle;gabardine 

(veshje);pjesë të epërme të çizneve;xhaketa (Veshje);xhaketa kunder erës;lastik 

çorapesh;shale qafe (kufje si veshje);xhaketa të mbushura (veshje);xhaketa të rënda;xhaketa 

(xhupe) peshkatarësh;funde;kallata si veshje;breza;dorza (veshje);brekë;brekë 

boksierësh;veshje të gatshme për ti veshur;veshje nga letra, veshje e thurur 

(veshje);xhemperë;kimono;ngrohësh këmbësh;Shoshone;Shoshone;triko;geta (çorape 

femrash);pulovër;kufje (veshje);pelerine;pelerine floktarësh;maska gjumi;pantallona të 

shkurtëra;këmishë e brendshme (veshje);brekë bebesh (veshje);jelek;pantallona;papuçe 

grash;kufje veshësh (veshje);xhup me kapelë;peliçe;supore 

kemishe;pizhame;mansheta;ponço;triko;lastik getash;lastik çorapesh;sutjen;sandale;sandale 

banje;shall qafe (shalle);ngrohes këmbësh;këllëf per ngrohje te këmbeve, që nuk ngrohet 

me rrymë;këpucë;espadrila;papuçe banje;këpucë gjimnastësh;këpucë plazhi;këpucë për 

trajnim;çizme skish;shalle;breza për veshje;tabanë;pardesy;zhupon;çorape deri ne 

gjunj;dekolto (veshje e brendshme);gjysëm-çizme;çizme;gëzof qe mbahet reth 

qafe;uniforma për karate;uniforma për xhudo;xhepa për veshje;fanella me mëngë të 

shkurtëre;toga (veshje);pjesë të epërme të mbathjeve;turban;kombinime 

(veshje);uniforma;velenka (çizme shajaku);rroba;ballik (veshje koke);kasketa;këpucë druri 

(nallane).  
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(210) KS/M/ 2020/1219 

(220) 24/06/2020 

(300) 35046  16/06/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 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 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1220 

(220) 25/06/2020 

(731) Bleart Mustafa B.I. 

Rr. Dëshmoret e Kombit, Nr. 268 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)  Hallall Pizza 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 
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konservuara, të ngrira, të thara dhe të përgatitura, xhelatinë, reçel, kompot, vezë, qumësht 

dhe produkte të qumështit, vajra të ngrënshme dhe yndyrë, suxhuk; mish; supe; perime te 

freskëta  

30  Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioka, sago, miell dhe prodhime drithërash, 

bukë, biskota, pasta, bonbone dhe ëmbëlsira, akull, sheqer, mjaltë, melasë, tharmë, pluhur 

gatimi, kripë, mustardë, uthull, salca, erëza; akull, pica, sandviç, brumë, salsiçe, pite me 

mish, makarona, pite, piper.   

43  Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve, akomodimit të përkohshëm, shërbime te 

kafeve, shërbime te ushqimeve të shpejta.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1221 

(220) 25/06/2020 

(731) Bleart Mustafa B.I. 

Rr. Dëshmoret e Kombit, Nr. 268 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Portokalli, e zeze, e kuqe.  

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)   

 

 

     

 

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

konservuara, të ngrira, të thara dhe të përgatitura, xhelatinë, reçel, kompot, vezë, qumësht 

dhe produkte të qumështit, vajra të ngrënshme dhe yndyrë, suxhuk; mish; supe; perime te 

freskëta  

30  Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioka, sago, miell dhe prodhime drithërash, 

bukë, biskota, pasta, bonbone dhe ëmbëlsira, akull, sheqer, mjaltë, melasë, tharmë, pluhur 

gatimi, kripë, mustardë, uthull, salca, erëza; akull, pica, sandviç, brumë, salsiçe, pite me 

mish, makarona, pite, piper.  

43  Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve, akomodimit të përkohshëm, shërbime te 

kafeve, shërbime te ushqimeve të shpejta.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1222 

(220) 25/06/2020 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) E kuqe, portokalli, e verdhe, e 

gjelbert, e kaltert, e vjollce, e pembe dhe e 

bardh 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   
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(511) 9  “Kompjuterë; telefona mobil; telefona të mençur; ora të mençura; syze të mençura; 

unaza të mençura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; 

softuer i lojërave kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, 

video dhe përmbajtje multimediale; softuer kompjuterik për organizimin, ruajtjen, 

shpërndarjen, dhe shikimin e imazheve; softuer kompjuterik që përdoret në zhvillimin e 

softuerëve të aplikacioneve të tjera; softuer virtual dhe i realitetit të shtuar; softuer 

kompjuterik për kërkim, shkarkim, transmetim, vizualizim, manipulim dhe shfaqjen 

virtuale të realitetit të shtuar medial dhe softuer; aparate për identifikimin dhe vërtetimin 

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

kompjuterë, telefona të mënçur, ora të mençura dhe syze të mençura; shfaqjen e realitetit 

virtual të shtuar, syze, kontrollues, dhe kufje; kamera; dritë për kamera; përdorimin e 

ndërfaqeve në brendësin e kompjuterëve të automjeteve motorrike dhe pajisjeve 

elektronike, kryesisht panelet elektrike të kontrollit, ekranët, ekranët me prekje, kontrollin 

nga distanca, stacioneve ndalëse, lidhësit, ndërprerësit, dhe kontrollimin me aktivizimin-e 

zërit; çipa kompjuteri; mbushës për bateri; konektor elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, ndalës, stacione ndalëse, dhe mbushës për përdorim me kompjuterë, pjesët 

periferike kompjuterike dhe telefona mobil; ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, 

telefona mobil, pajisje mobile elektronike; pjesë dhe pajisje për kompjuter, telefona mobil, 

ora të mençura dhe  syze të mençura; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, ora të 

mençura dhe  syze të mençura. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1223 

(220) 25/06/2020 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 

New York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  TRAZIMERA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1225 

(220) 26/06/2020 

(731) Adrenalin Team d.o.o. 

Ibarski put 2 Lazarevac, RS 

(591) Ngjyra e zezë, hiri dhe e bardhë 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   
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(511) 32  Birra; ujëra mineral dhe pije tjera joalkoolike; pije të frutave dhe lëngje të frutave; 

shurupe dhe përgatitje të tjera për bërjen e pijeve; pije të lehta freskuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1226 

(220) 29/06/2020 

(731) BIRRA PRISHTINA SH.P.K 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FRUTTA MIA 

 

 
     

 

(511) 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 jo- 

alkoolike; preparate për bërjen e pijeve të gazuara; ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 

aromatizues frutash; pije energjike.  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë e pijeve jo-alkoolike, pijeve prej  frutave dhe lëngje të 

frutave, pijeve prej perimeve dhe lëngjeve të perimeve, ujit mineral dhe të gazuar, ujit me 

aromatizues frutash, pijeve energjike.  

39  Mbushja dhe paketimi i pijeve joalkoolike, në veçanti pijeve prej frutave dhe lëngjeve 

të frutave, ujit mineral dhe të gazuar, pijeve energjike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1227 

(220) 29/06/2020 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza Atlanta Georgia 

30313, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, preparate medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për 

qëllime medicinale; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim medicinal dhe 

veterinar, ushqim për foshnja; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; flaster, material për 

mbështjellje; material për mbushjen e dhëmbit, dyll dentar; pajisje dezinfektuese; preparate 

për asgjësimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide.  

32  Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për përgaditjen e pijeve.  
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(210) KS/M/ 2020/1233 

(220) 30/06/2020 

(731) N.SH. EXTREME PIZZA 

Rr. Agim Ramadani Nr. 22/77, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  EXTREME 

 

 
     

 

(511) 30  Miell dhe produkte drithërash, bukë, kekë, pica, makarona, pasta  

42  Shërbimet që kanë të bëjnë me punën e ofruesve të ushqimit të shpejtë dhe të 

restoranteve.   

43  Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime restorantesh dhe bufesh; 

shërbime restorantesh me vetëshërbim; bar-rostiçeritë; shërbime kafeterish  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1234 

(220) 30/06/2020 

(731) N.SH. EXTREME PIZZA 

Rr. Agim Ramadani Nr. 22/77, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) E kuqe  dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe produkte drithërash, bukë, kekë, pica, makarona, pasta.  

42  Shërbimet që kanë të bëjnë me punën e ofruesve të ushqimit të shpejtë dhe të 

restoranteve  

43  Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime restorantesh dhe bufesh; 

shërbime restorantesh me vetëshërbim; bar-rostiçeritë; shërbime kafeterish.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1235 

(220) 30/06/2020 

(731) William Grant & Sons Limited 

The Glenfiddich Distillery, Dufftown, 

Banffshire AB55 4DH, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)  GRANT’S 
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5 10000 Prishtinë 
 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1236 

(220) 30/06/2020 

(731) William Grant & Sons Limited 

The Glenfiddich Distillery, Dufftown, 

Banffshire  AB55 4DH, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MONKEY SHOULDER 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1237 

(220) 30/06/2020 

(731) William Grant & Sons Limited 

The Glenfiddich Distillery, Dufftown, 

Banffshire AB55 4DH, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  GLENFIDDICH 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1238 

(220) 30/06/2020 

(731) William Grant & Sons Irish Brands 

Limited 4th Floor, Block D, Iveagh Court, 

Harcourt Road, Dublin 2, IE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  HENDRICK'S 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës).  
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(210) KS/M/ 2020/1239 

(220) 30/06/2020 

(731) PLASTIKA Sh.P.K Arian Shabani  

Rr. Nene Tereza 325, 12000 Fushe Kosove, 

KS 

(740)  PLASTIKA Sh.P.K Arian Shabani   

Rr. Nene Tereza 325, 12000 Fushe Kosove, 

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit; përgatitjet e kalimit dhe bashkimit; 

substanca për rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur në industri; 

stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet biologjike për 

përdorim në industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe, 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.  

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 pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; safes  

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.  

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; paintbrushes; materiale mësimore dhe mësimore; 

çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e 

shtypjes  

17  Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastikë dhe rrëshirë në formë të ekstruduar 

për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, 

tuba dhe gete, jo prej metali.  

19  Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali.  

22  Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; awnings e materialeve tekstile 

ose sintetike; sails; thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve në masë; materiale 

mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; 

materiale të papërpunuara të tekstilit me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.  

24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike.  

35  Reklama; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.  

39  Transportit; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshja e udhëtimit. 
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40  Trajtimi i materialeve; riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1240 

(220) 30/06/2020 

(731) PLASTIKA Sh.P.K Arian Shabani  

Rr. Nene Tereza 325, 12000 Fushe Kosove, 

KS 

(591) E zeze, E verdhe 

(740)  PLASTIKA Sh.P.K Arian Shabani  

Rr. Nene Tereza 325, 12000 Fushe Kosove, 

Kosove 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit; përgatitjet e kalimit dhe bashkimit; 

substanca për rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur në industri; 

stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet biologjike për 

përdorim në industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe, 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  

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 pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; safes.  

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.  

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; paintbrushes; materiale mësimore dhe mësimore; 

çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e 

shtypjes  

17  Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastikë dhe rrëshirë në formë të ekstruduar 

për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, 

tuba dhe gete, jo prej metali  

19  Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali. 
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22  Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; awnings e materialeve tekstile 

ose sintetike; sails; thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve në masë; materiale 

mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; 

materiale të papërpunuara të tekstilit me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.  

24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike.  

35  Reklama; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.  

39  Transportit; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshja e udhëtimit.  

40  Trajtimi i materialeve; riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1241 

(220) 30/06/2020 

(731) EUROMIX 2018 SH.P.K 

Kaçanik-Biçec, KS 

(591) -E Zezë, E kuqe, E Gjelbert, E Verdhë  

E kafte e Qelur, E Bardhë, E Kaltert 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1242 

(220) 30/06/2020 

(731) Dr Haus sh.p.k. Parku i Biznesit, p.n., 

40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Dr. Haus 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate të cilat shfrytëzohen në industri.  

3  Sapunë, shamponë, losione për trup dhe duar, losione për flokë, mjete për larje dhe mjete 

për zbardhje, mjete për heqje të njollave, mjete për larje enësh; detergjente, mjete për 

pastrim dhe lustrim; mjete për heqje të shtresave, siç është pastrimi, shpërlarja, eleminim 

yndyre, lëmim; mjete kimike për pastrim të pocelanit, xhamit, gurit, sintetikes dhe tekstilit, 
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drurit dhe metalit, mjete për pastrim të gypave, mjete për pastrim të dyshemeve, mjete për 

eleminim yndyre; mall parfumesh, vajra eterike.  

5  Mjete për freskim të ajrit dhe dezodorantë për ajër, mjete për dezinfektim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1243 

(220) 30/06/2020 

(731) Dr Haus sh.p.k. Parku i Biznesit, p.n., 

40000 Mitrovicë, KS 

(591) Bardhë e zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate të cilat shfrytëzohen në industri.  

3  Sapunë, shamponë, losione për trup dhe duar, losione për flokë, mjete për larje dhe mjete 

për zbardhje, mjete për heqje të njollave, mjete për larje enësh; detergjente, mjete për 

pastrim dhe lustrim; mjete për heqje të shtresave, siç është pastrimi, shpërlarja, eleminim 

yndyre, lëmim; mjete kimike për pastrim të pocelanit, xhamit, gurit, sintetikes dhe tekstilit, 

drurit dhe metalit, mjete për pastrim të gypave, mjete për pastrim të dyshemeve, mjete për 

eleminim yndyre; mall parfumesh, vajra eterike.  

5  Mjete për freskim të ajrit dhe dezodorantë për ajër, mjete për dezinfektim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1244 

(220) 30/06/2020 

(731) Dr Haus sh.p.k. Parku i Biznesit, p.n., 

40000 Mitrovicë, KS 

(591) E kaltër e hapur, e kaltër e mbyllur 

dhe e bardhë  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate të cilat shfrytëzohen në industri.  

3  Sapunë, shamponë, losione për trup dhe duar, losione për flokë, mjete për larje dhe mjete 

për zbardhje, mjete për heqje të njollave, mjete për larje enësh; detergjente, mjete për 

pastrim dhe lustrim; mjete për heqje të shtresave, siç është pastrimi, shpërlarja, eleminim 

yndyre, lëmim; mjete kimike për pastrim të pocelanit, xhamit, gurit, sintetikes dhe tekstilit, 

drurit dhe metalit, mjete për pastrim të gypave, mjete për pastrim të dyshemeve, mjete për 

eleminim yndyre; mall parfumesh, vajra eterike.  
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5  Mjete për freskim të ajrit dhe dezodorantë për ajër, mjete për dezinfektim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1251 

(220) 01/07/2020 

(300) m202011590  16/06/2020  UA 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9, 1030 Wien, AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FAIRO 

 

 
     

 

(511) 36  Sigurimi nga pasojat e aksidenteve; Shërbimet e agjencive të akomodimit 

[apartamente]; Shërbime aktuariale; vlerësimi i antikitetit (të lashta); menaxhimi i 

ndërtesave të banimit; dhënja me qera e apartamenteve; vlerësimi i veprave të artit; 

shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; njoftime për kredinë e karbonit; ndërmjetësimi 

në bursa; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e 

donacioneve për fonde bamirësie; kontrollet e qeqeve; operacionet e pastrimit, financat, 

shërbimet financiare të një shtëpie pastrimi; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi i 

kartave të kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; 

shërbimet e agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike 

të pagesës së portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik i 

monedhave virtuale; shërbime këmbimi; faktoring; marrja me qera e pronave bujqësore; 

organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësimet financiare të 

përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender 

[RFP]; konsulencë financiare; shërbime financiare në ndërmjetësimin doganor; vlerësimet 

financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; vlerësimin financiar të kostove të 

zhvillimit në industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësimi financiar i drurit të pa 

prerë/ vlerësimi i vlerës financiare të drurit të pa prerë; vlerësimi financiar i leshit / 

vlerësimi i vlerës financiare të leshit; shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; 

menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i pagesave të përfitimeve shëndetësore për të 

tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; këshillime në vlerësimin financiar të 

pronësisë intelektuale; sigurimi i informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar 

përmes një faqe në internet; shërbimet financiare; sigurimi nga zjarri; vlerësimi fiskal; 

Sigurim shëndetsor; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi i 

sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; vlerësimi i bizhuterive; huadhënia me sigurinë e kolateralit; 

sigurim i jetës; financimi i huasë; sigurim i jetës; organizimi i arkëtimeve të parave; 

hipotekat bankare; fondet e investimeve; vlerësimi numizmatik; marrja me qera e lokaleve 

afariste [pasuri të paluajtshme]; marrja me qera e zyrave të përbashkëta për punë; shërbim 

bankar në internet; shërbimet e dyqaneve të pengut; përpunimi i pagesave të kartave të 

kreditit; përpunimi i pagesave të bëra me kartat e pagesave; shërbime të fondit të ndihmës 

së ndërsjellë; përgatitja e ofertave për qëllime të vlerësimit të kostos; punët lidhur me 

pasuritë e paluajtshme; shërbime agjencioni për transaksionet e pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ndërmjetsimi në transaksionet e pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja me qera e pasurive të 
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paluajtshme; dhënia e zbritjeve për palët e treta në objekte përmes përdorimit të kartave të 

anëtarësimit; mbledhja e qerave [qeraja]; vlerësimi i dëmshpërblimit [vlerësim financiar]; 

shërbime të pagesës së pensioneve; shërbime të sigurta depozitash; shërbime bankare të 

kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me vlerë; vlerësimi i pullës postare; 

shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve dhe 

obligacioneve; shërbimet e dhënjes së garancisë; lëshimi i vlerave të kuponit; lëshimi i 

çeqeve të udhëtarëve; çështje mirëbesimi (fiduciare), shërbimet e komisionit  

42  Kompjuterizmi në re (cloud computing); programim kompjuterik; dhënja me qera e 

kompjuterave; këshillim për sigurinë kompjuterike; këshillim lidhur me programet 

kompjuterike; dizajnimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; 

dizajnimi i sistemeve kompjuterike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

kompjuterike; mbrojtje ndaj viruseve kompjuterike; dhënja me qera e programeve 

kompjuterike; këshillim në fushën e projektimit dhe zhvillimit të pajisjeve kompjuterike; 

konvertimi i të dhënave dhe programeve kompjuterike, përveç konvertimit fizik; 

konvertimin e të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimin dhe 

dizajnimin për të tjerët Indekset e informacionit të bazuar në internet [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; 

shërbime të kodimit të të dhënave; konsultime për sigurinë e të dhënave; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; dublikimi i programeve 

kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi elektronik i përdorimit të 

kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet në internet; monitorimi elektronik i të dhënave 

personale me qëllim të zbulimit të vjedhjes së identitetit përmes internetit; dizajn grafik; 

dizajn grafik i materialeve promovuese; drejtimi i faqeve kompjuterike [faqet e internetit]; 

konsulencë për teknologjinë e informacionit; shërbime të teknologjisë së informacionit të 

bazuara në nënkontraktim (delegim); sigurimi i informacionit mbi teknologjitë 

kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet; instalimi i programeve 

kompjuterike; konsultime për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; 

monitorimi i sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë; monitorimin e sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar aksesin e paautorizuar ose shkeljet e të dhënave; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar dështimet; mbajtja e një kopje rezervë të të dhënave 

jashtë linje; platformë si një shërbim [PaaS]; rivendosja e të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e 

teknologjisë telekomunikuese; sigurimi i mjeteve të kërkimit në internet; drejtimi i serverit; 

softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve brenda botimit të programeve; 

shërbime këshilluese teknologjike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

telekomunikuese; azhurnimet e programeve kompjuterike; sigurimi i shërbimeve të 

verifikimit të përdoruesve përmes teknologjisë së vetme të hyrjes për aplikacione 

softuerësh në internet; ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të klientit përmes teknologjisë së 

transaksionit elektronik; dhënja me qera e serverëve në internet; konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.  
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(210) KS/M/ 2020/1252 

(220) 01/07/2020 

(300) m202012213  23/06/2020  UA 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9, 1030 Wien, AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FAIRO POWERED BY 

RAIFFEISEN BANK 

 

 
     

 

(511) 36  Sigurimi nga pasojat e aksidenteve; Shërbimet e agjencive të akomodimit 

[apartamente]; Shërbime aktuariale; vlerësimi i antikitetit (të lashta); menaxhimi i 

ndërtesave të banimit; dhënja me qera e apartamenteve; vlerësimi i veprave të artit; 

shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; njoftime për kredinë e karbonit; ndërmjetësimi 

në bursa; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e 

donacioneve për fonde bamirësie; kontrollet e qeqeve; operacionet e pastrimit, financat, 

shërbimet financiare të një shtëpie pastrimi; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi i 

kartave të kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; 

shërbimet e agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike 

të pagesës së portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik i 

monedhave virtuale; shërbime këmbimi; faktoring; marrja me qera e pronave bujqësore; 

organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësimet financiare të 

përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender 

[RFP]; konsulencë financiare; shërbime financiare në ndërmjetësimin doganor; vlerësimet 

financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; vlerësimin financiar të kostove të 

zhvillimit në industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësimi financiar i drurit të pa 

prerë/ vlerësimi i vlerës financiare të drurit të pa prerë; vlerësimi financiar i leshit / 

vlerësimi i vlerës financiare të leshit; shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; 

menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i pagesave të përfitimeve shëndetësore për të 

tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; këshillime në vlerësimin financiar të 

pronësisë intelektuale; sigurimi i informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar 

përmes një faqe në internet; shërbimet financiare; sigurimi nga zjarri; vlerësimi fiskal; 

Sigurim shëndetsor; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi i 

sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; vlerësimi i bizhuterive; huadhënia me sigurinë e kolateralit; 

sigurim i jetës; financimi i huasë; sigurim i jetës; organizimi i arkëtimeve të parave; 

hipotekat bankare; fondet e investimeve; vlerësimi numizmatik; marrja me qera e lokaleve 

afariste [pasuri të paluajtshme]; marrja me qera e zyrave të përbashkëta për punë; shërbim 

bankar në internet; shërbimet e dyqaneve të pengut; përpunimi i pagesave të kartave të 

kreditit; përpunimi i pagesave të bëra me kartat e pagesave; shërbime të fondit të ndihmës 

së ndërsjellë; përgatitja e ofertave për qëllime të vlerësimit të kostos; punët lidhur me 

pasuritë e paluajtshme; shërbime agjencioni për transaksionet e pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ndërmjetsimi në transaksionet e pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja me qera e pasurive të 

paluajtshme; dhënia e zbritjeve për palët e treta në objekte përmes përdorimit të kartave të 

anëtarësimit; mbledhja e qerave [qeraja]; vlerësimi i dëmshpërblimit [vlerësim financiar]; 

shërbime të pagesës së pensioneve; shërbime të sigurta depozitash; shërbime bankare të 

kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me vlerë; vlerësimi i pullës postare; 
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shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve dhe 

obligacioneve; shërbimet e dhënjes së garancisë; lëshimi i vlerave të kuponit; lëshimi i 

çeqeve të udhëtarëve; çështje mirëbesimi (fiduciare), shërbimet e komisionit.  

42  Kompjuterizmi në re (cloud computing); programim kompjuterik; dhënja me qera e 

kompjuterave; këshillim për sigurinë kompjuterike; këshillim lidhur me programet 

kompjuterike; dizajnimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; 

dizajnimi i sistemeve kompjuterike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

kompjuterike; mbrojtje ndaj viruseve kompjuterike; dhënja me qera e programeve 

kompjuterike; këshillim në fushën e projektimit dhe zhvillimit të pajisjeve kompjuterike; 

konvertimi i të dhënave dhe programeve kompjuterike, përveç konvertimit fizik; 

konvertimin e të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimin dhe 

dizajnimin për të tjerët Indekset e informacionit të bazuar në internet [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; 

shërbime të kodimit të të dhënave; konsultime për sigurinë e të dhënave; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; dublikimi i programeve 

kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi elektronik i përdorimit të 

kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet në internet; monitorimi elektronik i të dhënave 

personale me qëllim të zbulimit të vjedhjes së identitetit përmes internetit; dizajn grafik; 

dizajn grafik i materialeve promovuese; drejtimi i faqeve kompjuterike [faqet e internetit]; 

konsulencë për teknologjinë e informacionit; shërbime të teknologjisë së informacionit të 

bazuara në nënkontraktim (delegim); sigurimi i informacionit mbi teknologjitë 

kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet; instalimi i programeve 

kompjuterike; konsultime për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; 

monitorimi i sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë; monitorimin e sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar aksesin e paautorizuar ose shkeljet e të dhënave; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar dështimet; mbajtja e një kopje rezervë të të dhënave 

jashtë linje; platformë si një shërbim [PaaS]; rivendosja e të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e 

teknologjisë telekomunikuese; sigurimi i mjeteve të kërkimit në internet; drejtimi i serverit; 

softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve brenda botimit të programeve; 

shërbime këshilluese teknologjike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

telekomunikuese; azhurnimet e programeve kompjuterike; sigurimi i shërbimeve të 

verifikimit të përdoruesve përmes teknologjisë së vetme të hyrjes për aplikacione 

softuerësh në internet; ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të klientit përmes teknologjisë së 

transaksionit elektronik; dhënja me qera e serverëve në internet; konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet  
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 

(511) 36  Sigurimi nga pasojat e aksidenteve; Shërbimet e agjencive të akomodimit 

[apartamente]; Shërbime aktuariale; vlerësimi i antikitetit (të lashta); menaxhimi i 

ndërtesave të banimit; dhënja me qera e apartamenteve; vlerësimi i veprave të artit; 

shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; njoftime për kredinë e karbonit; ndërmjetësimi 

në bursa; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e 

donacioneve për fonde bamirësie; kontrollet e qeqeve; operacionet e pastrimit, financat, 

shërbimet financiare të një shtëpie pastrimi; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi i 

kartave të kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; 

shërbimet e agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike 

të pagesës së portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik i 

monedhave virtuale; shërbime këmbimi; faktoring; marrja me qera e pronave bujqësore; 

organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësimet financiare të 

përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender 

[RFP]; konsulencë financiare; shërbime financiare në ndërmjetësimin doganor; vlerësimet 

financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; vlerësimin financiar të kostove të 

zhvillimit në industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësimi financiar i drurit të pa 

prerë/ vlerësimi i vlerës financiare të drurit të pa prerë; vlerësimi financiar i leshit / 

vlerësimi i vlerës financiare të leshit; shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; 

menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i pagesave të përfitimeve shëndetësore për të 

tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; këshillime në vlerësimin financiar të 

pronësisë intelektuale; sigurimi i informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar 

përmes një faqe në internet; shërbimet financiare; sigurimi nga zjarri; vlerësimi fiskal; 

Sigurim shëndetsor; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi i 

sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; vlerësimi i bizhuterive; huadhënia me sigurinë e kolateralit; 

sigurim i jetës; financimi i huasë; sigurim i jetës; organizimi i arkëtimeve të parave; 

hipotekat bankare; fondet e investimeve; vlerësimi numizmatik; marrja me qera e lokaleve 

afariste [pasuri të paluajtshme]; marrja me qera e zyrave të përbashkëta për punë; shërbim 

bankar në internet; shërbimet e dyqaneve të pengut; përpunimi i pagesave të kartave të 

kreditit; përpunimi i pagesave të bëra me kartat e pagesave; shërbime të fondit të ndihmës 

së ndërsjellë; përgatitja e ofertave për qëllime të vlerësimit të kostos; punët lidhur me 

pasuritë e paluajtshme; shërbime agjencioni për transaksionet e pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ndërmjetsimi në transaksionet e pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja me qera e pasurive të 

paluajtshme; dhënia e zbritjeve për palët e treta në objekte përmes përdorimit të kartave të 

anëtarësimit; mbledhja e qerave [qeraja]; vlerësimi i dëmshpërblimit [vlerësim financiar]; 

shërbime të pagesës së pensioneve; shërbime të sigurta depozitash; shërbime bankare të 

kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me vlerë; vlerësimi i pullës postare; 

shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve dhe 

obligacioneve; shërbimet e dhënjes së garancisë; lëshimi i vlerave të kuponit; lëshimi i 

çeqeve të udhëtarëve; çështje mirëbesimi (fiduciare), shërbimet e komisionit.  

42  Kompjuterizmi në re (cloud computing); programim kompjuterik; dhënja me qera e 

kompjuterave; këshillim për sigurinë kompjuterike; këshillim lidhur me programet 

kompjuterike; dizajnimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; 

dizajnimi i sistemeve kompjuterike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 
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kompjuterike; mbrojtje ndaj viruseve kompjuterike; dhënja me qera e programeve 

kompjuterike; këshillim në fushën e projektimit dhe zhvillimit të pajisjeve kompjuterike; 

konvertimi i të dhënave dhe programeve kompjuterike, përveç konvertimit fizik; 

konvertimin e të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimin dhe 

dizajnimin për të tjerët Indekset e informacionit të bazuar në internet [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; 

shërbime të kodimit të të dhënave; konsultime për sigurinë e të dhënave; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; dublikimi i programeve 

kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi elektronik i përdorimit të 

kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet në internet; monitorimi elektronik i të dhënave 

personale me qëllim të zbulimit të vjedhjes së identitetit përmes internetit; dizajn grafik; 

dizajn grafik i materialeve promovuese; drejtimi i faqeve kompjuterike [faqet e internetit]; 

konsulencë për teknologjinë e informacionit; shërbime të teknologjisë së informacionit të 

bazuara në nënkontraktim (delegim); sigurimi i informacionit mbi teknologjitë 

kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet; instalimi i programeve 

kompjuterike; konsultime për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; 

monitorimi i sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë; monitorimin e sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar aksesin e paautorizuar ose shkeljet e të dhënave; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar dështimet; mbajtja e një kopje rezervë të të dhënave 

jashtë linje; platformë si një shërbim [PaaS]; rivendosja e të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e 

teknologjisë telekomunikuese; sigurimi i mjeteve të kërkimit në internet; drejtimi i serverit; 

softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve brenda botimit të programeve; 

shërbime këshilluese teknologjike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

telekomunikuese; azhurnimet e programeve kompjuterike; sigurimi i shërbimeve të 

verifikimit të përdoruesve përmes teknologjisë së vetme të hyrjes për aplikacione 

softuerësh në internet; ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të klientit përmes teknologjisë së 

transaksionit elektronik; dhënja me qera e serverëve në internet; konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.  
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(511) 36  Sigurimi nga pasojat e aksidenteve; Shërbimet e agjencive të akomodimit 

[apartamente]; Shërbime aktuariale; vlerësimi i antikitetit (të lashta); menaxhimi i 

ndërtesave të banimit; dhënja me qera e apartamenteve; vlerësimi i veprave të artit; 

shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; njoftime për kredinë e karbonit; ndërmjetësimi 

në bursa; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e 
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donacioneve për fonde bamirësie; kontrollet e qeqeve; operacionet e pastrimit, financat, 

shërbimet financiare të një shtëpie pastrimi; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi i 

kartave të kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; 

shërbimet e agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike 

të pagesës së portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik i 

monedhave virtuale; shërbime këmbimi; faktoring; marrja me qera e pronave bujqësore; 

organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësimet financiare të 

përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender 

[RFP]; konsulencë financiare; shërbime financiare në ndërmjetësimin doganor; vlerësimet 

financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; vlerësimin financiar të kostove të 

zhvillimit në industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësimi financiar i drurit të pa 

prerë/ vlerësimi i vlerës financiare të drurit të pa prerë; vlerësimi financiar i leshit / 

vlerësimi i vlerës financiare të leshit; shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; 

menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i pagesave të përfitimeve shëndetësore për të 

tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; këshillime në vlerësimin financiar të 

pronësisë intelektuale; sigurimi i informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar 

përmes një faqe në internet; shërbimet financiare; sigurimi nga zjarri; vlerësimi fiskal; 

Sigurim shëndetsor; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi i 

sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; vlerësimi i bizhuterive; huadhënia me sigurinë e kolateralit; 

sigurim i jetës; financimi i huasë; sigurim i jetës; organizimi i arkëtimeve të parave; 

hipotekat bankare; fondet e investimeve; vlerësimi numizmatik; marrja me qera e lokaleve 

afariste [pasuri të paluajtshme]; marrja me qera e zyrave të përbashkëta për punë; shërbim 

bankar në internet; shërbimet e dyqaneve të pengut; përpunimi i pagesave të kartave të 

kreditit; përpunimi i pagesave të bëra me kartat e pagesave; shërbime të fondit të ndihmës 

së ndërsjellë; përgatitja e ofertave për qëllime të vlerësimit të kostos; punët lidhur me 

pasuritë e paluajtshme; shërbime agjencioni për transaksionet e pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ndërmjetsimi në transaksionet e pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja me qera e pasurive të 

paluajtshme; dhënia e zbritjeve për palët e treta në objekte përmes përdorimit të kartave të 

anëtarësimit; mbledhja e qerave [qeraja]; vlerësimi i dëmshpërblimit [vlerësim financiar]; 

shërbime të pagesës së pensioneve; shërbime të sigurta depozitash; shërbime bankare të 

kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me vlerë; vlerësimi i pullës postare; 

shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve dhe 

obligacioneve; shërbimet e dhënjes së garancisë; lëshimi i vlerave të kuponit; lëshimi i 

çeqeve të udhëtarëve; çështje mirëbesimi (fiduciare), shërbimet e komisionit.  

42  Kompjuterizmi në re (cloud computing); programim kompjuterik; dhënja me qera e 

kompjuterave; këshillim për sigurinë kompjuterike; këshillim lidhur me programet 

kompjuterike; dizajnimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; 

dizajnimi i sistemeve kompjuterike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

kompjuterike; mbrojtje ndaj viruseve kompjuterike; dhënja me qera e programeve 

kompjuterike; këshillim në fushën e projektimit dhe zhvillimit të pajisjeve kompjuterike; 

konvertimi i të dhënave dhe programeve kompjuterike, përveç konvertimit fizik; 

konvertimin e të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimin dhe 

dizajnimin për të tjerët Indekset e informacionit të bazuar në internet [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; 
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shërbime të kodimit të të dhënave; konsultime për sigurinë e të dhënave; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; dublikimi i programeve 

kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi elektronik i përdorimit të 

kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet në internet; monitorimi elektronik i të dhënave 

personale me qëllim të zbulimit të vjedhjes së identitetit përmes internetit; dizajn grafik; 

dizajn grafik i materialeve promovuese; drejtimi i faqeve kompjuterike [faqet e internetit]; 

konsulencë për teknologjinë e informacionit; shërbime të teknologjisë së informacionit të 

bazuara në nënkontraktim (delegim); sigurimi i informacionit mbi teknologjitë 

kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet; instalimi i programeve 

kompjuterike; konsultime për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; 

monitorimi i sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë; monitorimin e sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar aksesin e paautorizuar ose shkeljet e të dhënave; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar dështimet; mbajtja e një kopje rezervë të të dhënave 

jashtë linje; platformë si një shërbim [PaaS]; rivendosja e të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e 

teknologjisë telekomunikuese; sigurimi i mjeteve të kërkimit në internet; drejtimi i serverit; 

softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve brenda botimit të programeve; 

shërbime këshilluese teknologjike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

telekomunikuese; azhurnimet e programeve kompjuterike; sigurimi i shërbimeve të 

verifikimit të përdoruesve përmes teknologjisë së vetme të hyrjes për aplikacione 

softuerësh në internet; ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të klientit përmes teknologjisë së 

transaksionit elektronik; dhënja me qera e serverëve në internet; konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1255 

(220) 01/07/2020 

(731) MICRO-STAR INT'L CO., LTD. 

No.69, Li-De St., Zhonghe Dist., New 

Taipei City 235, Taiwan, R.O.C., TW 

(591) Zezë, bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Server kompjuterik; kompjuter laptop; pajisje periferike dhe pjesë të kompjuterit 

përkatësisht, harduer kompjuterik, programe kompjuterike që përbëhen nga një program i 

sistemit operativ, memorie kompjuterike, hard disk, shtëpiza  kompjuteri, pllaka amë 

kompjuterike (motherboard); kartela grafike; miu i kompjuterit (mouse); tastierë 

kompjuteri; monitorët kompjuter TFT-LCD.  
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(210) KS/M/ 2020/1256 

(220) 01/07/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Preparate kimike për përdorim në industri; Kimikate të përdorura në kopshtari; 

Përbërës për shuarjen e zjarrit; Përbërës për parandalimin e zjarrit; Ngjitës për përdorim në 

industri; Stuko dhe mbushës të tjerë paste; Përzierje plehrash; pleh organik; plehra; 

Preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; Ëmbëlsues artificial  

2  Ngjyra; bojra; llaqe; Konservues kundër ndryshkut; Konservues kundër dëmtimit të 

drurit; Konservues për përdorim kundër korrozionit; Ngjyra; ngjyrues; Bojëra për shtypje; 

Bojëra për shënimin; Bojëra për gdhendje; Fiksues; Shtresa; Preparate për rrallimin e 

bojrave dhe shtresa; Metale në formë petë dhe pluhuri për piktorë, dekorues, shtypës dhe 

artistë  

3  Preparate për lavanderi; Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në 

lavanderi; Preparate për pastrim; Preparate për lustrim; Preparate për fërkim; Preparate për 

gërrim; Sapunë; Parfumeri; Vajra esencialë; Kozmetikë; Preparate për larje për përdorim 

personal; Shampo; Preparate për mbrojtje nga dielli; Locione për flokë; Pasta për dhëmbë  

4  Vajra industriale; Yndyra industriale; Vaj motori; Dyll; Lubrifikante; Preparate për 

thithjen e pluhurit; preparate për thithjen e pluhurit; preparate për lagjen e pluhurit; 

preparate që kanë të bëjnë me pluhurin; Karburante; Drita e motorit; ndriçues; kandela; 

Fitile  

5  Ilaçe farmaceutikë dhe natyrore; Preparate mjekësore; Produkte farmaceutike; Preparate 

farmaceutike; Preparate veterinare;  

Produkte veterinare; Preparate mjekësore shëndetësore; Mjete dezinfektikimi; Ushqime 

dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Preparate dietike të adaptuara për përdorim 

mjekësor; Ëbëlsues artificialë të përshtatur për diabetikët; ushqim për bebe; Shtesa 

ushqimore; Shtesa ushqimore për kafshët; Llaçe; Materiale për veshje; preparate për 

shkatërrimin e dëmtuesve; Fungicide; Herbicide; Preparate për ajrosjen dhe pastrimin e 

ajrit; Preparate dhe mjete sanitare; Produkte higjienike për femra; Pelena prej letre  

6  Materiale ndërtimi dhe konstruksioni dhe elemente prej metali; Strukturat dhe ndërtesa të 

transportueshme prej metali; Sera metalike; Panele metalike; Shkallë dhe skela, prej metali; 

Gardhe prej metali; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritareje prej metali; Rrjetë për 

insekteve prej metali;  Përpunim i grilave prej metali; Shufra prej metali; Vargje prej 

metali; Lidhje prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; hekurishte; sende të vogla 

të pajisjeve metalike; Mentesha nga metali; Mbyllëse prej metali; Pajisje për dyer prej 
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metali; Pajisje prej metali për mobilje; Tuba dhe gypa prej metali; Kasaforta; Montime 

metalike; Petë metalike; Kontejnerë prej metali; Kontejnerë paketimi prej metali; 

Kontejnerët prej metali [magazinim, transport]; Shenja prej metali; Instalime prej metali për 

parkimin e biçikletave; Numra të shtëpive prej metali; Punime artistike prej metali të 

zakonshëm; Bronza [vepra artistike]; Erëtregues të motit prej metali; materiale të 

papërpunuara dhe të përpunuara pjesërisht prej metali që nuk janë përshtatur për një qëllim 

specifik  

7  Makina për përpunimin e metalit, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit; Vegla për 

makina; Makina për kurdijse; Makina shpimi; Sharra [makineri]; Prerëse [makina]; Makina 

për mprehje; Makina të saldimit; Pompa [makina]; Kompresorë; Makina për fryerje; 

Gjeneratorë; Aparate për ngritje; Aparate ngritëse; Vegla kuzhine [pajisje elektrike]; 

makina elektrike të kuzhinës; Makina të paketimit; Etiketa [makina]; Makina qepëse; 

Makina për hekurosje; Shtypëse për hekurosje; Makina dhe aparate elektrike për pastrim; 

Makina për larjen e enëve; Aparate për larje; Lavatriçe; Makina për pastrimin e dyshemesë; 

Fshesa elektrike; Thasë për fshesa elektrike; Pastrues robotik për qëllime amvisërie; 

Makina dhe aparate për bujqësi, kopshtari dhe pylltari; Makina të kopshtarisë (me motor-); 

Vegla kopshtarie (Elektrike -); Kositëse [makina]; Kositëse robotike; Makina kopshtare; 

Makina kopshtare për lulëzim; Makina për copëtimin e mbeturinave kopshtare; Makina 

shitëse  

8  Vegla dore dhe pajisje [me dorë]; Pranga të sheshta; Takëm për ushqim; Thika; Takëm 

për ushqim prej argjendi; Gërshërë; Brisk për rroje; Aparat për rroje; Gjëra të nevojshme 

për rroje; Pajisje për depilim; Grilat e flokëve për operim me dorë; Pajisje për stilimin e 

flokëve; Implemente higjenike dhe bukurie të bëra me dorë për njerëz dhe kafshë; Vegla 

për manikyr dhe pedikyr  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera; 

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 

manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze mbrojtese; Këpucë mbrojtëse [kundër aksidentit 

ose lëndimit]; Mbrojtje e kokës; Doreza për mbrojtje nga aksidentet; Rroba për mbrojtje 

nga lëmndimet; Kostume për zhytje; Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; Artikuj 

ortopedikë; Aparate të masazhit; Pajisje dhe artikuj për foshnja  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12  Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë; 

Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë 

[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve; 

Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për 
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automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë; 

Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për 

gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të 

biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12  

13  Fishekzjarre  

14  Stoli; Ornamente [stoli]; Stoli kostumesh; Kuti argjendarie; Gurë të çmuar; Gurë 

gjysëm të çmuar; Pastë për stoli; Orë; Shirite për orë; Instrumente kronometrike; Figura të 

metaleve të çmuara; Kuti prej metaleve të çmuara  

15  Instrumente muzikore; Mbajtëse për muzikë; Mbajtëse për instrumente muzikore; 

Shkopinj të dirigjentëve; Pajisje muzikore   

16  Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi; 

Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Rulon përpunumi; 

Banderola të letrës; Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të 

flokëve; Etiketa; Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga 

kartoni; Punime artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara; 

Printime në natyrën e fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga 

letra maçe; Materiale artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre; 

Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i 

shtypur për promovim; Botime promovuese; Afisha; Materiale për lidhjen e librave; 

Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobiljeve; Ngjitës për qëllime shkrimi 

ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse 

dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim; 

Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej letre 

17  Materiali për vulosje; Material paketimi; Material izolues; tuba, përçues dhe gypa 

fleksibël [jo prej metali]; Film plastik, përveçse për mbështjellje; Shirita vetë-ngjitës, 

përveçse për shkrim dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie   

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë artificiale; Mbulesa mobiljesh prej lëkure; 

Qingël prej lëkure; Dantella lëkure; Rripa për pajisjet e ushtarëve; Kanaçe prej lëkure ose 

tabelë lëkure; kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; Lëkura të kafshëve; Gëzof; Bagazh 

udhëtimi; Takëme për udhëtim [artikuj prej lëkure]; Etiketa të bagazheve; Çanta; Kuti për 

bartje; Thasë prej rrjete për blerje; Çanta të shpinës; Çantë shpine për shkollë; Fashë për 

mbajtjen e foshnjave; Çanta atasheu; Valixhe me rrota; Çanta Vanity, të papërshtatura; 

valixhe të vogla; Dosje për dokumente; Qese, zarfe, qese lëkure, për paketim; Kuleta; 

Kuleta kartoni [artikuj prej lëkure]; Kuleta të kartave të kreditit [kuleta]; Qese; Qese për 

çelësa; Ombrella; Çadra; Shkopinj për këmbë; Parzmore; Takëme kuajsh; Kollare për 

kafshë; Zinxhir për kafshët; Veshje për kafshë shtëpiake; Mbulesa për kafshët  

19  Materiale ndërtimi, që nuk janë prej metali; Tuba të papërpunuar, që nuk janë prej 

metali, për ndërtim; Ndërtesa, që nuk janë prej metali; Ndërtesa, të transportueshme, që nuk 

janë prej metali; Vepra artistike prej guri, betoni ose mermeri  

20  Mobilje; Pasqyra; Korniza për piktura; Korniza; Enë jo metalike [përveç kovave të 

pluhurit]; Dyshekë; Shtresat dhe mbulesa, përveç çarçafëve; jastëkë; artikuj shportarie; 

Punime artistike prej druri, dylli, llaçi ose plastike; Statuja prej druri, dylli, llaçi ose 

plastike; Shtretër për kafshë shtëpiake; Kolibe për kafshë shtëpiake; Jastëkë për kafshë 

shtëpiake; Shtëpi për shpendë; Shenja prej druri ose plastike; Tabaka, që nuk janë prej 

metali; Grila për dritare shtëpie [mobilje]; Grila rrotulluese; Mbajtëse perdesh, që nuk janë 

prej materialit të tekstilit; Mbyllëse për enë, që nuk janë prej metali; Tapa për shishe, që 
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nuik janë prej metali; Kapëse prej plastikës; Vida, që nuk janë prej metali; Dado, që nuk 

janë prej metali që; Paleta ngarkuese, që nuk janë prej metali; Shtylla për tendë, që nuk janë 

prej metali; Grepa, që nuk janë prej metali; Shufra, që nuk janë prej metali; Pjesë të vogla 

për dyer [jometalike]; Pajisje për dyer, që nuk janë prej metali; Zile të dyerve, që nuk janë 

prej metali, jo elektrike; Kuti letre, që nuk janë prej metali ose druri; Dubaj për foshnje; 

Dekorime plastike për produkte ushqimore; Priza [kunja], që nuk janë prej metali; Kashta e 

thurur, përveç hasrit; Bambu; Bastun prej palme kacavjerrëse; Breshkë, breshkë artificiale; 

Ornamente festive të plastikës; Pjesë qendrore të tabelës [zbukurime] të bëra prej druri; 

shkallë, që nuk janë prej metali; Numra jo-ndriçues të shtëpive, që nuk janë prej metali; 

Mbulesa veshjesh [magazinim]  

21  Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike; 

Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për 

fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe dëmtues; Kurthe për 

insekte; Korita për pirje për kafshë; Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza 

kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të luleve dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; 

Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa për ujitje të luleve dhe bimëve; Kanaçe për ujitje; 

Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave për bojë); Material për 

përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; Xham i papërpunuar ose 

gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); Qelqe; Porcelan; Poçeri; 

Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime artistike prej porcelani, 

qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi   

22  Litarë; Spango; Rrjeta; Tenda; Letër katramat; Tenda prej tekstili; Tenda prej plastike; 

Vela; Thasë   

23  Tjerës dhe fije për përdorim në tekstil; Lamsh leshi   

24  Tekstil dhe zëvendësim për tekstil;Mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallra 

tekstili;Takëm për amvisëri;Shtroja për shtrat;Thasë për fjetje;Shtroja pët tavolinë;Peshqir 

prej tekstili;Perde prej tekstili ose plastike  

25  Veshje; Rripa; Mbathje; Taka; Këllëfe për këpucë për qëllime joortopedike; Kapela   

26  Dantelë; Shirite; Bordurë; Qëndisje; Fjongo; Rripa [kinkaleri]; Hark kinkalerie; Dantelë 

këpucësh; Zbukurim për veshje; Kinkaleri [artikuj për rrobaqepës], përveç pejve; Pulla; 

Grepa dhe vrima; Gjilpëra; Aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj dekorativ 

tekstili; Lule artificiale; Rregullim i luleve artificiale; Bimë artificiale; Perime artificiale; 

Pemë artificiale; Kurorë Artificiale; Artikuj dekorativ për flokë; Rrotullues flokësh; Tokëz 

flokësh; Flokë të rrejshme; Parukë e vogël; Paruka  

27  Qilima; Hasër për dysheme; Hasër; Linoleum; Shtroja për dysheme; Varëse dekorative 

për mur, që nuk është prej tekstili; Tapeta; Tapiceri  

28  Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes  

29  Mish; Produkte të mishit; Zëvendësim të mishit; Peshq; Produkte peshku; Shpendari; 

Produkte të shpendëve; Brumra; Produkte prej brumrave; Salcice; Meze; Guaca, jo të 

gjalla; Produkte të bëra nga guacat, jo të gjalla; Produkte prej ushqimit të detit; Insekte që 

hahen, jo të gjalla; Ekstrakte mishi, peshku, shpendësh, brumrash, guacash, perimesh dhe 

frutash; Fruta të konservuara; Perime, të konservuara; Fruta të ngrira; Perime të ngrira; 

Fruta të thata; Perime, të thata; Fruta, të gatuara; Perime, të gatuara; Arra të përpunuara; 
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Perime të përpunuara bishtajore; Perime bishtajore të konservuara; Sojë e përgatitur; 

Kërpudha, të konservuara; Kërpudha, të përgatitura; Kërpudha të thata ushqimore; Alga të 

përgatitura për ushqime për njerëz; Produkte të patateve; Xhele; Reçel; Komposto; 

Marmelatë; Pure e frutave; Gjalpë me bazë perimesh; Gjalpë që përbëhet kryesisht prej 

frutave; Gjalpe të bazuara në arrë; Vezë; Qumësht; Djathë; Produkte djathi; Zëvendësues të 

djathit; Gjalpë; Jogurt; Produkte qumështi; Zëvendësues të qumështit; Qumësht në pluhur; 

Tofu; Desert me fruta, arra, jogurt, gjizë dhe / ose kremë; Përzierje të arrave, Përzierje të 

arrave me fruta të thata; Vajra ushqimore; Yndyrna ushqimore; Konsum, supa; Preparate 

për të bërë supë; Bouillon, supë; Gjyveç; Ushqime me rostiçeri të bazuara në mish; 

Ushqime meze të lehtë bazuar në perime; Ushqime me rostiçeri me bazë patate; Ushqime 

meze të lehtë bazuar në bishtajore; Ushqime meze të lehtë bazuar në arra; Ushqime meze 

me bazë tofu; Ushqime meze me bazë qumështi; Ushqime meze me bazë djathi; Sallata që 

përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, shpendët, brumra, guaca, 

perime, bishtajoret, kërpudhat, fruta, arrat, djath, tofu, soja dhe / ose produkte të qumështit; 

Ushqim i përgatitur që përbëhet kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i mishit, peshku, 

shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe 

/ ose produktet e qumështit; Ushqim i ngrirë i përbërë kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i 

mishit, peshku, shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, 

djathi, tofu, soja dhe / ose produktet e qumështit; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për 

qëllime mjekësore, që përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, 

shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe 

/ ose produktet e qumështit  

30  Kafe; Çaj; Kakao; Produkte të kakaos; Kafe artificiale; Kafe, Çaj, kakao ose pije me 

bazë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kafeje; Preparate për të bërë pije me 

aromë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kakao; Preparate për të bërë pije me 

bazë çaji; Oriz; Produkte makarona; Brumë; Peta; Produkte me petë; Tapiokë; Sago; Miell; 

Preparate prej drithërave; Drithëra; Musli; Produkte integrale; Bukë; Pasta;  Ëmbëlsira; 

Çokollatë; Produkte çokollate; Ëmbëlsirat me sheqer; Karamele ëmbëlsirash pa ilaçe; 

Çamçakëz; Budingje; Akullore; Sorbete [akulore]; Akullore të tjera ushqimore; Sheqer; 

Mjaltë; Melasë; Majë; Pluhur për pjekje; Niseshte për ushqim; Kripë; Mëlmesa; Mustardë; 

Erëza; Bimë të konservuara; Uthull; Salca; Mëlmesa të tjera; Majonezë; Keçap me domate; 

Akull [ujë i ngrirë]; Pica; Ushqime të përgatitura për pica; Sushi; Sanduiçe; Aromatizues, 

përveç vajrave esencial, për pije; Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esencial; Ushqim 

rostiçeri me bazë drithëra; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Produkte ushqimore rostiçerie të 

bëra nga mielli i misrit; Ushqimi i përgatitur që përbëhet kryesisht nga orizi, makaronat, 

petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqim i ngrirë i 

përbërë kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, 

ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për qëllime mjekësore, 

që përbëhen kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, 

ëmbëlsirat dhe / ose çokollata  

31  Prodhime të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtarie 

dhe pylltarie; Farërat për mbjellje; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Arra [fruta]; Bimët 

e freskëta të kopshtit; Bimë; Bimë të thata; Lule; Llamba, Fidanë dhe fara për mbjellje; 

Farërat e korrjes; Ushqime për kafshët; Ushqimi i kafshëve me formula; Materiale të 

shtratit për kafshë  

32  Birra; Pije të përziera që përmbajnë birrë; Ujëra [pije]; Ujë mineral [pije]; Ujë i gazuar; 
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Pije joalkoolike; Limonata; Pije frutash; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Smoothi; Shurupe 

për të bërë pije; Preparate joalkoolike për të bërë pije  

33  Pije alkoolike (përveç birrave); Verë; Spirits [pije]; Liker; Pije alkoolike të para-

përziera, përveç birrës; Kokteje; aperitivë; Preparate për të bërë pije alkoolike  

34  Duhan;Zëvendësuesit e duhanit;Cigare;Puro;Cigare elektronike;Avullues oral për 

duhanpirësit;Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare 

elektronike;Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin;artikuj të 

duhanpirësve;Shkrepsa;Çakmak;Kuti të cigareve  

35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte ushqimore, pije alkoolike dhe jo-

alkoolike, preparate për fertilizim, ngjyra, veshje, lavanderi dhe preparate pastrimi, agjentë 

pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, vajra dhe yndyrna industriale, karburante, 

karburante motorike, ndriçues, drita; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ilaçet pa 

recetë dhe ilçe, ushqim për bebe, produkte për bebe, preparate për përkujdesje për 

shëndetin, preparate dietetike, artikuj sanitar, mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe 

aparate për përpunimin e metaleve, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla 

makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, DIY dhe kopshtari, makina dhe aparate 

amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime, 

navigacion, survejim, fotografi, kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje, 

sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe mësimdhënie, aparate dhe 

instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin 

e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të elektronikës, 

pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, 

pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje mbrojtëse, 

pajisje për zhytje, zjarrfikës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj ortopedikë, 

artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të 

avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, ambiente sanitare, automjete, biçikleta, 

anije, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje automjetesh, pajisje varkash, 

fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli],instrumente horologjike dhe kronometrike, instrumente 

muzikorë, pajisje muzikore, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje 

shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, risi për ahengje, materiale paketimi, 

materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

nënshkrimin, paketimin dhe materialet izoluese, qese, petë, çanta, valixhe fleksibile 

transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella, 

bastune, shalle, materiale ndërtimi dhe konstruksioni, ndërtesa të transportueshme dhe 

pjesët e tyre, mobilje, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), produkte për kafshë, 

pajisje dhe kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi 

dhe takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, çarçaf krevati, 

çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila  veneciane, veshmbathje, këpucë, 

kapele, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe fruta, qilima, 

shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, lodëra, lojëra, aparate për video lojra, lodra, dekorime për pemët e Krishtlindjes, 

foragjere për kafshë, shtresa për shtazë, bimë dhe lule, fara për mbjellje dhe farëra të 

bimëve, prodhime bujqësore dhe pyjore, produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit, 
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çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; shitja 

me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e shërbimeve telekomunikuese; reklama; 

aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; aranzhimi i kontratave, për të 

tjerët, për ofrimin e shërbimeve; aranzhim i kontratave për shërbimet e telekomunikimit, i 

kontratave për shërbimet e komunikimit celular, i kontratave për ofrimin e zileve për 

telefona celularë dhe telefona të mençur, të kontratave për ofrimin e shërbimeve të riparimit 

dhe mirëmbajtjes, të kontratave për dërgimin e mallrave dhe të kontratave për furnizim me 

energji, energji elektrike ose gaz; aranzhim të abonimeve për gazetat; aranzhim të 

abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhim të abonimeve për shërbimet mediatike; 

aranzhim të abonimeve për botimet e të tjerëve; sigurim të informacionit për kontaktet 

tregtare dhe afariste; aranzhim të transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në 

internet; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillash për 

konsumatorët]; informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e 

produkteve dhe artikujve që do të blihen; hulumtim i konsumatorit; sigurim të 

informacionit në internet për produktet e konsumatorit, çështjet e mbrojtjes së 

konsumatorit, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen në kontekstin e tregtisë në internet  

36  Shërbime të sigurimit; Shërbime të nënshkrimit të sigurimeve; Financa; Shërbimet e 

financave; punë me pasuri të patundshme; Shërbime të pasurive të patundshme; Sigurim 

dhe informacion financiar dhe shërbime konsulente; Aranzhim të financimit; Aranzhim të 

sigurimit  

38  Telekomunikim; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në 

internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të 

mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në 

internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të 

telekomunikimit   

39  Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulencë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve  

40  Shërbime laboratorike për fotografi; Aranzhim të shërbimeve laboratorike për fotografi; 

Aranzhim të shërbimeve në lidhje me redaktimin dhe zhvillimin dixhital të fotografive; 

Shtypja e fotografive dhe fotografive të ruajtura dixhitale; Shërbime riciklimi; Konsulencë 

në lidhje me riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; Aranzhim të mbeturinave dhe 

materialit të riciklueshëm [transformim]; Shkatërrimi i mbeturinave dhe plehrave  

41  Arsim; Trajnim; Informacion mbi arsimin; Shërbime argëtuese; Shërbime të agjencisë 

së biletave [argëtuese]; Rezervimi i vendeve për evenimente argëtuese; Sigurim të 

informacionit në fushën e argëtimit; Aktivitete sportive; Aktivitetet kulturore; Sigurim i 

ambienteve për rekreacion; Informacione për rekreacion; Organizimi i garave [arsim ose 

argëtim]; Shërbimet e lojërave elektronike; sigurimi i videove në internet, që nuk mund të 

shkarkohen; sigurim të muzikës në internet, që nuk mund të shkarkohet  

42  Azhurnimi i programeve kompjuterike; konsulencë për programe kompjuterike; 

Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Konsulencë për teknologjinë kompjuterike; 

Konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; Konsulencë për teknologjinë e 

telekomunikimit; Shërbime konsulente në fushën e teknologjisë së informacionit; Shërbime 

konsulente në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor  



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

196 

 

43  Sigurim të ushqimit dhe pijeve; Katering; Furnizim të vakteve për konsum të 

menjëhershëm; Akomodim të përkohshëm; Aranzhim të akomodimit për pushime; 

Aranzhim të akomodimit në hotel  

44  Shërbime këshilluese dietike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike 

dhe ushqyese; Konsulencë në fushën e kujdesit për trupin dhe bukurinë; Këshillim 

shëndetësor dhe shërbime informacioni; Shërbime konsulente në lidhje me përkujdesin 

shëndetësor; Konsulencë në lidhje me kujdesin higjienik dhe të bukurisë për kafshët; 

Këshilla për ushqimin e kafshëve; Konsulencë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1257 

(220) 01/07/2020 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SANAXIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor, përkatësisht antibiotikë.              

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1258 

(220) 01/07/2020 

(300) 34996  15/05/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SMARTCORE INDUCTION 

SYSTEM 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 
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elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1259 

(220) 01/07/2020 

(300) 34994  15/05/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SMARTCORE STICKS 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1260 

(220) 02/07/2020 

(731) EAE ELEKTRİK ASANSÖR 

ENDÜSTRİSİ İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Akçaburgaz Mahallesi 3114.Sok.No:10 

Esenyurt, Istanbul, TR 

(591)   E kuqe, e bardhë 

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

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

Prishtinë 

(540)   
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(511) 9  Kabllo  elektrike, priza elektrike, përçuesit e energjisë elektrike, panelet e 

kontrollit elektrik, ndërprerësit elektrikë, ndërprerësit elektrikë për kohëmatësit, 

ndërprerësit elektrikë automatikë, ndërprerësit e energjisë elektrike, ndërprerësit e qarku, 

siguresa, panelet e kontrollit të energjisë elektrike, lidhëse e kryqëzimeve për kabllot 

elektrike, mbajtëse metalike në formë kutie  për kabllo elektrike, mbajtëse  jo-metalike në 

formë kutie për kabllot elektrike, aparate për transmetimin, transformimin, rregullimin, 

kontrollin e energjisë elektrike, sistemet e shpërndarjes së shiritave të përbërë nga shirita të 

thjeshtë, fije dhe shirita të shpuara dhe shirita elastik për përdorim si përçues elektrikë dhe 

që shiten së bashku me pjesët përcjellëse, morsetë (kapëse shtrënguese), mbërthyese 

(kapëse), lidhjet dhe pajisjet e tyre, akumulatorët elektrikë, bateri, burimet e energjisë së 

pandërprerë, përkatësisht, furnizuesit e energjisë elektrike të pandërprerë, Monitoruesit e 

përcjellshmërisë elektrike për monitorim, Kutitë për shpërndarësit  elektrikë.  

11  Trupa ndriçues  elektrikë, përkatësisht, trupa ndriçues fiksues, trupa ndriçues  në formë 

shini, trupa ndriçuese varesë, shina ndriçues, tuba ndriçues,  Trupa ndriçues  siguruese,  

trupa ndriçuese të brendshëm dhe të jashtëm, trupa ndriçues me vendosje në tavan, trupa 

ndriçues për hapësira, trupa ndriçuese për montim në sipërfaqe, trupa ndriçues për mure, 

trupa ndriçues dekorative, trupa ndriçues  peizazhi    

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1261 

(220) 03/07/2020 

(731) N.T.P. '' AKSAA '' 

Bajram Kelmendi 10/3-1, Prishtinë., KS 

(591)    E zezë, e bardhë dhe hirit qelët 

(740)  Besnik Vitija B. Diellit, Zona e 

Lindjes, H-17, Nr.2/A 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve;liri shtëpiak;perde prej tekstili ose plastike, 

liri shtëpiak, për shembull, çarçafë, shams jastëk, peshqirë prej tekstili. Çanta për gjumë, 

astarët e qeseve të gjumit.  
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25  Veshje, këpucë, veshje koke;pjesë të veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, mansheta, xhepa, veshje të gatshme, thembra, majat e kapakëve, kornizat e 

kapelave;veshje dhe këpucë për sporte uniforma xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike,kostumet e maskave, veshje prej letre, kapele letre per tu perdorur si veshje, 

bibra, sheshe xhepi, funksione.  

26  Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave;butona, grepa dhe sy, 

kunjat dhe gjilpërat;lule artificiale;dekorime për flokët;flokë artificial. -shirita, shirita 

flokësh, bonjat dhe harqet që janë përdorur si zbukurime për flokët, të bëra nga çdo 

material;mbledhje dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;hajt rrjeta;zinxhirë, 

armakë, përveç atyre për stoli, unaza ose zinxhirë kyç,kurora, përfshirë ato që përfshijnë 

dritat,artikuj konkretë për flokët kaçurrela, për shembull, curlers elektrike dhe jo elektrike 

të flokëve, përveç pajisjeve të duarve, kunjat e flokëve për curling, letra kaçurrela të 

flokëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1262 

(220) 03/07/2020 

(731) N.T.P. '' AKSAA '' Bajram Kelmendi 

10/3-1, Prishtinë., KS 

(591) E zezë, e bardhë dhe hirit qelët 

(740)  Besnik Vitija 

B. Diellit, Zona e Lindjes, H-17, Nr.2/A 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve;liri shtëpiak;perde prej tekstili ose plastike, 

liri shtëpiak, për shembull, çarçafë, shams jastëk, peshqirë prej tekstili. Çanta për gjumë, 

astarët e qeseve të gjumit.  

25  Veshje, këpucë, veshje koke;pjesë të veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, mansheta, xhepa, veshje të gatshme, thembra, majat e kapakëve, kornizat e 

kapelave;veshje dhe këpucë për sporte uniforma xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike,kostumet e maskave, veshje prej letre, kapele letre per tu perdorur si veshje, 

bibra, sheshe xhepi, funksione.  

26  Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe 

sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorime për flokët; flokë artificial. -shirita, shirita 

flokësh, bonjat dhe harqet që janë përdorur si zbukurime për flokët, të bëra nga çdo 

material;mbledhje dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;hajt rrjeta; zinxhirë, 

armakë, përveç atyre për stoli, unaza ose zinxhirë kyç,kurora, përfshirë ato që përfshijnë 

dritat,artikuj konkretë për flokët kaçurrela, për shembull, curlers elektrike dhe jo elektrike 

të flokëve, përveç pajisjeve të duarve, kunjat e flokëve për curling, letra kaçurrela të 

flokëve.  
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(210) KS/M/ 2020/1263 

(220) 03/07/2020 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   PUREZYME 

 

 
     

 

(511) 1  preparate enzimatike per perdorim ne industrine e deterxhenteve.  

3  preparate zbardhuese; preparate pastruese; vajra esenciale; zbutes per perdorim ne 

lavanderi; zbardhues per rroba; preparate per larje rrobash; vajra per qellime pastrimi; 

sapun; heqes apo largues njollash. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1264 

(220) 03/07/2020 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) E bardhë, e gjelbër, e kuqe ,e 

portokallit, e verdhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1265 

(220) 03/07/2020 

(731) “BORA GROUP” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, nr. 185, Prishtinë, 

KS 

(591) Gjelbër, hiri dhe kaltër e mbyllur. 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. Soliteri 

Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

    

 

(511) 3  Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 
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kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.  

5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore;substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për 

foshnje;emplaster, material për lidhje;materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli 

dentarë;dezinfektuesit;preparatet për shkatërrimin e parazitëve;fungicidet, herbicidet.  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë;artikujt ortopedikë;materialet për qepje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1266 

(220) 03/07/2020 

(731) “BORA GROUP” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, nr. 185, Prishtinë, 

KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  BORA  

PHARMACY 

 

 

 
     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash;preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje;sapunët;parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.  

5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore;substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për 

foshnje;emplaster, material për lidhje;materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli 

dentarë;dezinfektuesit;preparatet për shkatërrimin e parazitëve;fungicidet, herbicidet.  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë;artikujt ortopedikë;materialet për qepje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1267 

(220) 03/07/2020 

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

Valby, Denmark, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  BRINTELLIX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e 

çrregullimeve dhe sëmundjeve, të krijuara nga ose veprojnë në sistemin nervor qendror; 

përgatitjet farmaceutike dhe substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit 

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

trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet 

farmaceutike të përdorura për parandalimin dhe trajtimin e dhimbjeve të kokës, migrenave, 

dhimbjeve, çrregullimeve dhe sëmundjeve imunitare dhe inflamatore; trajtimin e 
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depresionit, dëmtimet njohëse, çrregullimet dhe sëmundjet konjiktive (njohëse), 

çrregullimet e humorit, psikozën, ankthin, apatinë skizofreninë, çrregullim dhe sëmundje 

bipolare , maninë, ADHD, PTSD, agjitimin, agresivitetin, autizmin, melankolinë, OCD, 

përgatitjet, substancat, reagentët dhe agjentët për qëllime diagnostikuese dhe mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1268 

(220) 03/07/2020 

(731) Друштво за трговија, транспорт и 

услуги ГОЛДЕН АРРОВ ДОО експорт-

импорт Гостивар Младен Груески бр. 20, 

Гостивар, МК, MK 

(591) E verdhe, e gjelber, ngjyre portokalli, 

e zeze, ngjyre kafe, e bardhe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunura, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike, përbërje për fikjen e zjarit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë regjëse; ngjitës që përdoren në industri dhe 

ndërtimtari; silikonë për përdorim në industri dhe ndërtimtari.  

2  Bojra, verniqe, llaqe, ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes; ngjyrues; acide; rëshira natyrore 

të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për bojaxhinjtë, dekoruesit, 

stampuesit dhe artistët.  

19  Materiale ndertimi (jometalike); tuba të forta jometalike për ndërtim; sere, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.   

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1270 

(220) 06/07/2020 

(300) AM 10949/2020  27/04/2020  AT 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 1030 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Kompjuterë, programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik; aplikacione 

[program aplikacioni] për shërbime financiare, monetare, bankare dhe sigurimesh online; 
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aplikacioni i shkarkueshëm [softueri i aplikacionit] për përdorim me kompjuterë, fletore 

(notebook), laptop, tablet, telefon celular, telefon të menqur, ora të menqura dhe pajisje 

telefonike; Aplikacion [softueri i aplikacionit] për verifikim, çertifikim, vërtetim për pagesa 

pa para për të mundësuar transaksione të sigurta financiare, duke përdorur gjithashtu PIN-e, 

TAN-e ose token; Softuer i minierave të të dhënave për qëllime të eKYC [njihe klientin 

tuaj në mënyrë elektronike]; Kartela bankare, kartela të parave kesh, kartela për çeqe, kartat 

e debitit, kartelat e kreditit, kartelat e debitit, kartelat smart dhe kartelat multifunksionale 

për shërbimet financiare, të gjitha të përshtatshme për pagesa pa kontakt [në afërsi të 

komunikimit në terren] ose për t’u përdorur si verifikim të konsumatorit [Metoda e 

verifikimit të mbajtësit të kartës përmes pajisjes së konsumatorit]; Aparatura për 

transaksione të pagesave me kartela të koduara, lexues dhe shkrues të kartelave IC; 

Shpërndarës të parave, ATM, makina të depozitimit të parave”.   

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”.   

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterike; Shërbimet e TI-së, 

në veçanti në sigurime, financa, para dhe pasuri të paluajtshme; Zhvillimi, programimi, 

implementimi dhe azhurnimi i softuerit, në veçanti të aplikacionit [softuer aplikacioni]; 

Softueri si Shërbim [SaaS], veçanërisht për fushat e financave, parave dhe bankave, 

shërbimeve të sigurimeve dhe për këshilla dhe informacione në lidhje me financat, paratë 

dhe shërbimet bankare dhe të sigurimeve; platforma hosting në internet”.   
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(210) KS/M/ 2020/1271 

(220) 06/07/2020 

(300) AM 10951/2020  27/04/2020  AT 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 1030 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  RAICONNECT 

 

 
     

 

(511) 9  “Kompjuterë, programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik; aplikacione 

[program aplikacioni] për shërbime financiare, monetare, bankare dhe sigurimesh online; 

aplikacioni i shkarkueshëm [softueri i aplikacionit] për përdorim me kompjuterë, fletore 

(notebook), laptop, tablet, telefon celular, telefon të menqur, ora të menqura dhe pajisje 

telefonike; Aplikacion [softueri i aplikacionit] për verifikim, çertifikim, vërtetim për pagesa 

pa para për të mundësuar transaksione të sigurta financiare, duke përdorur gjithashtu PIN-e, 

TAN-e ose token; Softuer i minierave të të dhënave për qëllime të eKYC [njihe klientin 

tuaj në mënyrë elektronike]; Kartela bankare, kartela të parave kesh, kartela për çeqe, kartat 

e debitit, kartelat e kreditit, kartelat e debitit, kartelat smart dhe kartelat multifunksionale 

për shërbimet financiare, të gjitha të përshtatshme për pagesa pa kontakt [në afërsi të 

komunikimit në terren] ose për t’u përdorur si verifikim të konsumatorit [Metoda e 

verifikimit të mbajtësit të kartës përmes pajisjes së konsumatorit]; Aparatura për 

transaksione të pagesave me kartela të koduara, lexues dhe shkrues të kartelave IC; 

Shpërndarës të parave, ATM, makina të depozitimit të parave”.   

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 
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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”.   

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterike; Shërbimet e TI-së, 

në veçanti në sigurime, financa, para dhe pasuri të paluajtshme; Zhvillimi, programimi, 

implementimi dhe azhurnimi i softuerit, në veçanti të aplikacionit [softuer aplikacioni]; 

Softueri si Shërbim [SaaS], veçanërisht për fushat e financave, parave dhe bankave, 

shërbimeve të sigurimeve dhe për këshilla dhe informacione në lidhje me financat, paratë 

dhe shërbimet bankare dhe të sigurimeve; platforma hosting në internet”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1272 

(220) 07/07/2020 

(731) ''APARTMENT 197 GROUP'' L.L.C. 

RRUGA ''GARIBALDI'' 2/2- PRISHTINE, 

KS 

(740)  BLERIM VELIU  

RRUGA ''NDUE PERLLESHI'' MATI 1- 

PRISHTINE  
 

(540)  APARTMENT  

 

 
     

 

(511) 43  Perfshin kryesisht sherbime te ofruara nga persona ose ndermarrje, qellimi i te 

cilave eshte te pergatise ushqim dhe pije per konsum dhe sherbime te ofruara per te marre 

shtrat dhe bord ne hotele, konvikte ose institucione te tjera qe ofrojne akomodim te 

perkohshem.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1273 

(220) 07/07/2020 

(731) ''APARTMENT 197 GROUP'' L.L.C.  

RRUGA ''GARIBALDI''2/2-PRISHTINE, 

KS 

(740)  BLERIM VELIU  RRUGA ''NDUE 

PERLLESHI'' MATI 1 - PRISHTINE 
 

(540)  IZI'S APARTMENT 

 

 
     

 

(511) 43  Perfshin kryesisht sherbime te ofruara nga persona ose ndermarrje, qellimi i te 

cilave eshte te pergatise ushqim dhe pije per konsum dhe sherbime te ofruara per te marre 

shtrat dhe bord ne hotele, konvikte ose institucione te tjera qe ofrojne akomodim te 

perkohshem.  
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(210) KS/M/ 2020/1274 

(220) 07/07/2020 

(731) "APARTAMENT 197 GROUP" 

L.L.C. RRUGA ''GARIBALDI''2/2 - 

PRISHTINE, KS 

(740)  BLERIM VELIU RRUGA ''NDUE 

PERLLESHI''MATI 1- PRISHTINE 
 

(540)  APARTAMENT 

 

 
     

 

(511) 43  Perfshin kryesisht sherbime te ofruara nga persona ose ndermarrje, qellimi i te 

cilave eshte te pergatise ushqim dhe pije per konsum dhe sherbime te ofruara per te marre 

shtrat dhe bord ne hotele, konvikte ose institucione te tjera qe ofrojne akomodim te 

perkohshem.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1275 

(220) 07/07/2020 

(731) APARTMENT 197 GROUP L.L.C. 

RRUGA ''GARIBALDI 2/2'' - PRISHTINE, 

KS 

(526)  

(591) KALTER  

(740)  BLERIM VELIU RRUGA ''NDUE 

PERLLESHI'' MATI 1-PRISHTINE  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Perfshin kryesisht sherbime te ofruara nga persona ose ndermarrje, qellimi i te 

cilave eshte te pergatise ushqim dhe pije per konsum dhe sherbime te ofruara per te marre 

shtrat dhe bord ne hotele, konvikte ose institucione te tjera qe ofrojne akomodim te 

perkohshem.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1277 

(220) 07/07/2020 

(731) WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

15 Temmuz Mah. Camiyolu Cad. No.50 K.2 

Güneşli Bağcılar İstanbul, TR 

(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) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjeksore, preparate kimike për 

qëllime mjeksore, shtesa ushqimore, përfshirë ato të përshtatura për qëllime mjeksore, 

shtesa ushqimore për humbje peshe, ushqim për foshnje, bimë dhe pije bimore të 

përshtatura për qëllime mjekësore, preparate për asgjësimin e dëmtuesve, fungicide, 

herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1278 

(220) 07/07/2020 

(731) Mucho LLC rr. Ali Kelmendi, Kulla e 

Zotnise, nr.54, Prishtina, KS 

(740)  Egzon Halili Mucho LLC 

rr. Ali Kelmendi, Kulla e Zotnise, nr.54, 

Prishtina 
 

(540)  EAT MUCHO 

 

 
     

 

(511) 43  Përfshinë kryesisht shërbime të ofruara nga ndërmarrje, qëlimi I të cilave është të 

përgatisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të kryera për të marrë shtrat dhe bord 

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

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1279 

(220) 07/07/2020 

(731) Mucho LLC rr. Ali Kelmendi, Kulla e 

Zotnise, nr.54, Prishtina, KS 

(740)  Egzon Halili Mucho LLC 

rr. Ali Kelmendi, Kulla e Zotnise, nr.54, 

Prishtina 
 

(540)  MUCHO 

 

 
     

 

(511) 43  Përfshinë kryesisht shërbime të ofruara nga ndërmarrje, qëlimi I të cilave është të 

përgatisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të kryera për të marrë shtrat dhe bord 

në hotele, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2020/1280 

(220) 07/07/2020 

(731) Mucho LLC rr. Ali Kelmendi, Kulla e 

Zotnise, nr.54, Prishtina, KS 

(740)  Egzon Halili Mucho LLC 

rr. Ali Kelmendi, Kulla e Zotnise, nr.54, 

Prishtina 
 

(540)  FAMILY MUCHO 

 

 
     

 

(511) 43  Përfshinë kryesisht shërbime të ofruara nga ndërmarrje, qëlimi I të cilave është të 

përgatisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të kryera për të marrë shtrat dhe bord 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1286 

(220) 08/07/2020 

(731) "Doni Fruits" SH.P.K 

Rruga Driton Islami, Ferizaj, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  Frutaria 

 

 
     

 

(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/ 2020/1287 

(220) 08/07/2020 

(731) Pharmaceutical chemical cosmetic 

industry ALKALOID AD Skopje 

blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(591) Ngjyrë rozë, e verdhë, e gjelbërt, e 

bardhë dhe e kaltër. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

(540)  BECUTAN  
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Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, shtesa ushqimore me vitamina dhe minerale për fëmijë; 

preparate vitaminash për fëmijë; pika hunde për qëllime mjekësore; preparate mjekuese 

sprej të hundës; sprej i hundës dekongjestionues; dekongjestionues; shtesa ushqimore 

dietike; shtesa ushqimore që përbëhen nga amino acidi  

10  Aparate mjekësore dhe instrumente; aspiratorë të hundës.  

35  Reklamat; shërbime reklamimi në lidhje me farmaceutikë; ofrimi i informacionit 

komercial dhe këshillave për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1288 

(220) 08/07/2020 

(731) Pharmaceutical chemical cosmetic 

industry ALKALOID AD Skopje 

blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  BECUTAN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, shtesa ushqimore me vitamina dhe minerale për fëmijë; 

preparate vitaminash për fëmijë; pika hunde për qëllime mjekësore; preparate mjekuese 

sprej të hundës; sprej i hundës dekongjestionues; dekongjestionues; shtesa ushqimore 

dietike; shtesa ushqimore që përbëhen nga amino acidi.  

10  Aparate mjekësore dhe instrumente; aspiratorë të hundës  

35  Reklamat; shërbime reklamimi në lidhje me farmaceutikë; ofrimi i informacionit 

komercial dhe këshillave për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve. 
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(210) KS/M/ 2020/1289 

(220) 09/07/2020 

(731) PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k 

Rr. Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 

(591) Portokalli, e bardhe, hiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 

tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.  

25  Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 

brendshme per femra dhe meshkuj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1291 

(220) 09/07/2020 

(731) PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k 

Rr. Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 

tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.  

25  Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 

brendshme per femra dhe meshkuj  
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(210) KS/M/ 2020/1292 

(220) 09/07/2020 

(731) PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k 

Rr. Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 

(591) E kaltert e hapur, e bardhe 

 

 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 24  Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 

tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.  

25  Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 

brendshme per femra dhe meshkuj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1293 

(220) 09/07/2020 

(731) PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k 

Rr. Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 

(591) Vjollce, e bardhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 

tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.  

25  Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 

brendshme per femra dhe meshkuj  
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(210) KS/M/ 2020/1294 

(220) 09/07/2020 

(731) PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k 

Rr. Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 

(591) Vjollce, e bardhe, hiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 

tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.  

25  Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 

brendshme per femra dhe meshkuj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1295 

(220) 09/07/2020 

(731) FICOSOTA FOOD EAD 

9700 Shumen, Bulgaria 10 Trakiyska Str, 

BG 

(591) Ngjyra e kaltërt dhe e bardhë 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çips orizi;ushqime [snack] me bazë orizi;torta orizi;ushqime [snack] me bazë 

misri;produkte ushqimore të ekstruduara të bëra nga orizi;drithëra për mëngjes të bëra nga 

orizi;keksa orizi  
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(210) KS/M/ 2020/1296 

(220) 10/07/2020 

(731) “Express Store” Shpk  

Zona Industriale pn Pejë, KS 

(591) E portokallte, E kuqe, E bardhe 

(740)   Ervin Muqkurtaj Jeton Dedushaj nr. 

46 Peje 
 

(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 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1297 

(220) 10/07/2020 

(731) Bugatti International S.A. 

412F route d’Esch, 1030 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) 8  Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënje; armë të ftohta; 

brisk rroje; brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; teha për brisçe të rrojes, rripa për mprehjen 

e brisçeve, fotrolla për briska të rrojes, brisçe, mbajtëse për tehat e brisçeve të rrojes, 

patrona me teha për brisçe të rrojes, kutija të përshtatura për tehe të brisçeve të rrojës  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, për hulumtim, navigim, gjeodezi, fotografi, 

audiovizual, optik, për peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, isnpektim, shpëtim dhe 

mësim; aparate dhe instrumete për veprim, ndërprerjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e distribuimit ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e tingullit, 

imazheve ose të dhënave; të dhëna të cilat janë të regjistruara dhe të cilat mund të 

shkarkohen, programe kompjuterike, bartëse boshe e të dhënave për regjistrimin dhe 
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ruajtjen dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet të cilat operojnë me monedha; arkë 

regjistri, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe periferikësh të kompjuterave; kostume zhytjeje, 

maska zhytjeje, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate frymëmarrjeje për zhytje nënujore; aparet për fikjen e zjarrit; kabllot 

elektrike, karikues, karikuesit e baterive; karikues portativ, stacione për karikim, shtëpiza 

për bateri, shtëpiza të përshtatura për mbushës të baterive; kufje, kufje të cilat futen në 

vesh, kuti për kufje, kabllo adapter për kufje, jastek të vegjël për kufje, ndarëse për kufje, 

mbajtëse kufjesh; altoparlantë, mbajtëse për altoparlant, sisteme altoparlante, kabllo për 

altoparlant, shtëpiza të përshtatura për altoparlant, kuti për altoparlant, altoparlant me 

amplifikues të integruar; altoparlant soundbar (altoparlant horizontal të hollë), sistem i 

zërimit me vlera të larta të zërit, aplifikues i zërit, kabllo të zërit; aparate të zërit; pjesë dhe 

pajisje për aparate të zërit; lexues zëri (audio player), pajisje të zërit dhe radio marrëse, 

shtëpiza të përshtatura për aparate të zërit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1298 

(220) 10/07/2020 

(731) Bugatti International S.A. 

412F route d’Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(591) Kuqe, bardhë dhe zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënje; armë të ftohta; 

brisk rroje; brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; teha për brisçe të rrojes, rripa për mprehjen 

e brisçeve, fotrolla për briska të rrojes, brisçe, mbajtëse për tehat e brisçeve të rrojes, 

patrona me teha për brisçe të rrojes, kutija të përshtatura për tehe të brisçeve të rrojës.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, për hulumtim, navigim, gjeodezi, fotografi, 

audiovizual, optik, për peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, isnpektim, shpëtim dhe 

mësim; aparate dhe instrumete për veprim, ndërprerjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e distribuimit ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e tingullit, 

imazheve ose të dhënave; të dhëna të cilat janë të regjistruara dhe të cilat mund të 

shkarkohen, programe kompjuterike, bartëse boshe e të dhënave për regjistrimin dhe 

ruajtjen dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet të cilat operojnë me monedha; arkë 

regjistri, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe periferikësh të kompjuterave; kostume zhytjeje, 

maska zhytjeje, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate frymëmarrjeje për zhytje nënujore; aparet për fikjen e zjarrit; kabllot 

elektrike, karikues, karikuesit e baterive; karikues portativ, stacione për karikim, shtëpiza 

për bateri, shtëpiza të përshtatura për mbushës të baterive; kufje, kufje të cilat futen në 

vesh, kuti për kufje, kabllo adapter për kufje, jastek të vegjël për kufje, ndarëse për kufje, 

mbajtëse kufjesh; altoparlantë, mbajtëse për altoparlant, sisteme altoparlante, kabllo për 
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altoparlant, shtëpiza të përshtatura për altoparlant, kuti për altoparlant, altoparlant me 

amplifikues të integruar; altoparlant soundbar (altoparlant horizontal të hollë), sistem i 

zërimit me vlera të larta të zërit, aplifikues i zërit, kabllo të zërit; aparate të zërit; pjesë dhe 

pajisje për aparate të zërit; lexues zëri (audio player), pajisje të zërit dhe radio marrëse, 

shtëpiza të përshtatura për aparate të zërit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1299 

(220) 10/07/2020 

(731) Bugatti International S.A. 

412F route d’Esch, 1030 Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BUGATTI 

 

 
     

 

(511) 8  Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënje; armë të ftohta; 

brisk rroje; brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; teha për brisçe të rrojes, rripa për mprehjen 

e brisçeve, fotrolla për briska të rrojes, brisçe, mbajtëse për tehat e brisçeve të rrojes, 

patrona me teha për brisçe të rrojes, kutija të përshtatura për tehe të brisçeve të rrojës.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, për hulumtim, navigim, gjeodezi, fotografi, 

audiovizual, optik, për peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, isnpektim, shpëtim dhe 

mësim; aparate dhe instrumete për veprim, ndërprerjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e distribuimit ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e tingullit, 

imazheve ose të dhënave; të dhëna të cilat janë të regjistruara dhe të cilat mund të 

shkarkohen, programe kompjuterike, bartëse boshe e të dhënave për regjistrimin dhe 

ruajtjen dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet të cilat operojnë me monedha; arkë 

regjistri, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe periferikësh të kompjuterave; kostume zhytjeje, 

maska zhytjeje, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate frymëmarrjeje për zhytje nënujore; aparet për fikjen e zjarrit; kabllot 

elektrike, karikues, karikuesit e baterive; karikues portativ, stacione për karikim, shtëpiza 

për bateri, shtëpiza të përshtatura për mbushës të baterive; kufje, kufje të cilat futen në 

vesh, kuti për kufje, kabllo adapter për kufje, jastek të vegjël për kufje, ndarëse për kufje, 

mbajtëse kufjesh; altoparlantë, mbajtëse për altoparlant, sisteme altoparlante, kabllo për 

altoparlant, shtëpiza të përshtatura për altoparlant, kuti për altoparlant, altoparlant me 

amplifikues të integruar; altoparlant soundbar (altoparlant horizontal të hollë), sistem i 

zërimit me vlera të larta të zërit, aplifikues i zërit, kabllo të zërit; aparate të zërit; pjesë dhe 

pajisje për aparate të zërit; lexues zëri (audio player), pajisje të zërit dhe radio marrëse, 

shtëpiza të përshtatura për aparate të zërit. 
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(210) KS/M/ 2020/1302 

(220) 13/07/2020 

(731) FESTINA LOTUS, S.A.  

Calle Velázquez 150, planta 3, puerta 1 

28002 Madrid , Spain, ES 

(591) Bardh dhe zi 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Orët e mençura; Softuer që lidhet me pajisjet elektronike dixhitale të dorës; pajisje 

elektronike dixhitale mobile qe janë në gjendje te  mundësojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, marrjen dhe ruajtjen e thirrjeve telefonike, fakseve, postës elektronike dhe të 

dhënave të tjera dixhitale; Kompjuterët; Hardueri kompjuterik; Pajisjet audio dhe video; 

Pajisjet periferike të përshtatur për përdorim me kompjuter; Aparatet e komunikimit pa tel; 

kufje veshi, kufje; altoparlantët; mikrofon; Softuer kompjuterik; Suftuer i aplikacionit 

kompjuterike për telefonat mobil; softuer kompjuterik i sistemit të pozicionimit global 

(GPS); Suftuer kompjuterik për përdorim në pajisjet elektronike digjitale mobile te dorës 

dhe pajisje tjera elektronike të konsumatorit; lidhës elektrikë dhe elektronikë, bashkues, 

tela, kabllo, ngarkues, mbushës, stacione mbushjeje, ndërfaqe dhe adaptorë për përdorim 

me të gjitha mallrat e lartpërmendura; Pjesë, pajisje, pajisje shtesë dhe mbajtëse për të 

gjitha mallrat e lartpërmendura.  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; Stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; orët; 

Instrumente horologjike dhe kronometrike; Rrathë; aksesorë, pjesë, pjesë përbërëse dhe 

mbajtëse për rrathë; Rripa ore; mbajtëse (kuti) për orë, orë, dhe instrumente horologjike dhe 

kronometrike; pjesë për orë, orë, dhe instrumente horologjike dhe kronometrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1303 

(220) 13/07/2020 

(300) 79864  19/02/2020  JM 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim medicinal); puro; cigarillos; shkrepsa; çibrit; 

produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filtera për cigare; makina xhepi 

për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare 

elektronike; patrona (fishek) për cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte 

nga duhani të cilat ngrohën; pajisje dhe pjesë për pajisjet e ngrohësve të duhanit; 
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zëvendësues; zëvendësues të duhanit ti cilat thithen; cigare të cilat përmbajnë zëvendësues 

të duhanit; tabakere (kuti për mbajtjen e cigareve); kuti për cigare; snus me duhan (qeska të 

vogla me duhan të cilat mbahen në mes të buzës dhe dhëmbëve); burmut me duhan (pluhur 

nga gjethet e duhanit); snus pa duhan; burmut pa duhan; qeska nikotine pa duhan për 

përdorim oral (të cilat nuk janë për përdorim medicinal); avujorë (vaporizer) oral për 

thithje.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1305 

(220) 13/07/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , 

LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Ftorafur 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1306 

(220) 13/07/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , 

LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Karvidil 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1307 

(220) 13/07/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , 

LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Ofost 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.   
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(210) KS/M/ 2020/1308 

(220) 13/07/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , 

LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Somnols 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1309 

(220) 13/07/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , 

LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Venlaxor 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1310 

(220) 13/07/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , 

LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Rispaxol 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1311 

(220) 13/07/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , 

LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  Terbital 
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Kosove 
 

(511) 3  “Kozmetikë”.   

5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1312 

(220) 13/07/2020 

(731) Grindeks Joint Stock Sompany  

53, Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , 

LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Valusal 

 

 
     

 

(511) 3  “Kozmetikë”.   

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1313 

(220) 13/07/2020 

(731) Vestel Ticaret Anonim Sirketi 

Levent 199 - Büyükdere Caddesi No. 199, 

34394  Sisli, Istanbul, TR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  “Makina larëse, makina tharëse me rrotullim, aparate të kombinuara për larje dhe 

tharje, pjatalarëse dhe makina larëse; pajisje elektrike të kuzhinës dhe pajisjet për trajtimin 

dhe përpunimin e produkteve ushqimore; makina elektrike për përzierje dhe gatim; pajisje 

elektrike për përzierje dhe gatim; makina shtypëse elektrike; aparat elektrik për lëngje dhe 

apparat me centrifugë; aparate elektrike për prerje; makina për prodhimin e akullores; thika 

elektrike, mprehës për thikë (makina), hapëse të kanaçeve (elektrike), prerëse (makina), 

copëtuese (elektrike); aparate elektromekanike për përdorim në kuzhinë, të cilat nuk 

përfshihen në klasa të tjera; përpunuesit e ushqimit, mulli kafeje, copëtues dhe grimcues, 

tjera jo nga ato që përdoren me dorë; fshesat me korrent dhe fshesat me korrent që mund të 

mbahen në dorë dhe komponentët e tyre, si qeset e fshesës me korrent, gypat e fshesës me 

korrent, furçat e fshesës me korrent dhe grykë e fshesës me korrent; makinat elektrike dhe 

aparatet për trajtimin e rrobave dhe veshjeve; makina qepëse, presione me avull, makina 

hekurosjeje; vegla elektrike të drejtuara nga motori elektrik; makinat elektrike dhe aparatet 

për pastrim; makina elektrike lustruese për dysheme; rrahës dhe pastrues elektrikë të 

tepihëve; pajisjet për pastrimin e dritareve; pastruesit me avull; lustrues elektrik për këpucë; 

kondezues  

11  “Pajisjet për ftohje dhe pajisje për ngrirje, frigoriferë, dollapë për ftohje dhe arkat e 
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frigoriferit dhe kombinimet e frigoriferëve/ngrirësve; ftohës të verës; aparatet e tharjes; 

tharëse, tharëse për lavanderi; filtera elektrikë ekstraktues dhe ekstraktues mbrojtës; 

aparatet shtëpiake dhe kuzhine, instrumentet dhe instalimet për pjekje, skarë, gatim dhe / 

ose ngrohje të ushqimit dhe pijeve; furrë, furrë të kuzhinës; pajisje gatimi, pjata gatimi, 

aparate për fërgim, aparate pjekjeje, aparate për grill, aparate për tost, aparate për shkrirje 

dhe pajisje për ngrohje; furrat me mikrovalë (aparatet e gatimit), furrat dhe mikrovalët e 

kombinuara; tenxhere elektrike me presion; ngrohës I thellë; bukë tosti dhe bukë sanduiç; 

aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta; Ngrohës uji; ngrohës 

eletrik për ujë; pregatitës elektrik për akullore; llamba; drita; Llamba infra të kuqe; 

Reflektues pasqyre për aparatet e ndriçimit; aparatet përhapjen e dritës; aparatet që 

prodhojnë avull dhe aparatet ventilues; aparatet për instalimet me avull, instalimet ajrore, 

instalimet e furnizimit me ujë; aparatet elektrike dhe elektronike dhe instalimet për 

pastrimin e ujit dhe trajtimin e ujit, bojlerë, aparat për lagështim,  ftohës dhe ngrohës për 

ujë; aparatet e ventilimit, ventilatorët; aparate për ngrohje, aparate për kondicionim të ajrit; 

njësi ngrohjeje; aparate për përmirësimin e cilësisë së ajrit; 

Pajisjet e ngrohjes dhe tharjes personale; pajisje për rrezitje të diellit; Jastëkë për ngrohje 

dhe batanije elektrike jo për përdorim mjekësor; Aparate për larjen e këmbëve”.  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1315 

(220) 14/07/2020 

(731) Radio 1 SH.P.K. 

Rr. Aleksandër Moisiu, Pejë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  Radio 1 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave 

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

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

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

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

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit;  

38  transmetime radio dhe radiovizuale; komunikime me radio; emëtim programesh 

radiofonike transmetime satelitore; transmetime pa tel dhe nëpermjet rrjetet kompjuterike 

globale; ofrim i forumeve dhe portaleve në linjë (online); shërbime të transmetimit radio te 

agjencive të lajmeve dhe eventeve informative, edukative e argetuese; komunikime nga 

rrjetet e fibrave optike; transmetim radiofonik i progameve në lidhje me blerjet e 

marketingun, ofrim i pajisjeve per trasmetimet radio te levizshme.  

 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

221 

 

 

(210) KS/M/ 2020/1316 

(220) 14/07/2020 

(731) Radio 1 SH.P.K. Rr. Aleksandër 

Moisiu, Pejë, Kosovë, KS 

(591) E Zezë e Bardhë  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave 

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

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

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

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

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit;  

38  transmetime radio dhe radiovizuale; komunikime me radio; emëtim programesh 

radiofonike transmetime satelitore; transmetime pa tel dhe nëpermjet rrjetet kompjuterike 

globale; ofrim i forumeve dhe portaleve në linjë (online); shërbime të transmetimit radio te 

agjencive të lajmeve dhe eventeve informative, edukative e argetuese; komunikime nga 

rrjetet e fibrave optike; transmetim radiofonik i progameve në lidhje me blerjet e 

marketingun, ofrim i pajisjeve per trasmetimet radio te levizshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1318 

(220) 15/07/2020 

(731) Blerina Kelmendi, Albina Kelmendi, 

Albulena Kelmendi “E baa” sh.p.k.  

zona industriale Prishtine, KS 

(591) e Kuqe, e Kaltert 

(740)  Genta Brestovci rr. Nena Tereze, 

H1/4 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioca, sagu, kafja artificiale, mielli dhe 

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

pluhuri oer pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat, erezat, akulli.  
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(210) KS/M/ 2020/1319 

(220) 15/07/2020 

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH  

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg 

Germany, DE 

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

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

(540)  WEST UP  

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, qoftë i prodhuar apo jo i prodhuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit e 

duhanit, asnjë nuk është për qëllime medicinale ose kurative; cigare; cigare te vogla; puro; 

makina dore për të bërë cigare; tuba cigaresh; filtra cigaresh; letra cigaresh; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; shkrepse dhe artikujt e duhanpirësit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1321 

(220) 15/07/2020 

(731) Valon Pacolli N.T.P. / B.I. “Agro 

Mall” Rr. Agron Gashi, nr.65 , Sllovi – 

Lipjan, 14000, KS 

(740)  Valon Pacolli Sllovi – Lipjan 
 

(540)  AGRO MALL 

 

 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim industrial siç janë ngjitësit, materiet për dendësim, 

tretës, emulsifikues, shpërndarës, stabilizues, agjentët për ngjitje, përshpejtues dhe 

preparate për heqjen e gurëve të cilat përdorën në insdustrinë e naftës, miniera, industrinë e 

letrës, tekstilit, për punimin e metalit, hekurit dhe çelikut, elektrikës, elektronikës, farmaci, 

industrinë e ushqimit, për fotografi dhe dizajn grafik, për industrinë e plastikës, gomës, 

bitumit dhe asfaltit, për industrinë e bojërave, ngjyrave dhe llaqeve, industrinë e 

detergjenteve, sapuneve, kozmetikës, lëkurës, prodhime nga qelqi dhe industri tjera; 

produkte kimike për përdorim në shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë, pylltari; pleh për 

tokë (natyral dhe artificial); preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; fasho; preparate për 

rrezitje; tempere dhe preparate kimike për saldim; kimikate për konzervimin e ushqimit; 

materiale për rrezitje; materiale plastike dhe rrëshirë sintetike për formëzim në formë 

pluhuri, paste grimcash (kokrrizore); ngjitës për përdorim industrial; polisterol i zgjeruar; 

rrëshirë polietileni, të papërpunuara; veshje me rrëshirë akrilike për prodhimin e laminatit 

(shtresë druri e presuar), enë qelqi dhe forma plastike për përzierje; izolim termotop 

Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 43 (termik) për fluturake; filma 

plastikë për përdorim industrial në prodhimin e produkteve të thata; plastikë në formë 

blloku, pllake dhe/ose shufre për prodhimin e formave gjysëm të përpunuara për përdorim 

në prodhim  

6  Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; ndertesa 

bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë nga metali; 

kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef, gypa metali për ujësjellës; valvulë 

matëse, përveq pjesëve për makina; çezmat nga metali për fuç 8 Mjete dore dhe 

instrumente (dore); aksesorë për ushqim; perveq armës se ftohtë; brisk rroje; mjete për 

kopsht, me të cilët punohet me dorë  
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7  Makineri dhe mjete mekinerie, pjese motorike (perveq, mejte te transporitit tokesore) 

komponente makineri lidhjeje dhe transmetimi (perveq mjeteve te transportit tokesor), 

vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore, inkububatore per prodhim vezesh…  

8  Mjete dore dhe instrumente (dore); aksesorë për ushqim; armë e ftohtë; brisk rroje; mjete 

për kopsht, me të cilët punohet me dorë  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimi i avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimi me ujë edhe për qëllime sanitarije; bateri (çezme), rubineta me mikser për tubat e 

ujit; rondele uji; paisje për banjo; instalime per furnizim me ujë për banjo; paisje për banjo 

me ajr të ngroht  

19  Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalf, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqesore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, aparatevedhe 

paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 

për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 

interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave 

të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, 

pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë të 

lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit;Sherbime të shitjes me 

shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen 

pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

224 

 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator;shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të 

menaxhimit të punës;Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1322 

(220) 16/07/2020 

(731) LIBERTY SH.P.K. 

Rr. Haradin Bajrami p.n.  Lipjan, KS 

(591) E verdhë, e zezë, e bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transporti, veçanërisht transporti i udhëtarëve; menaxhim udhëtimi; informacion 

udhëtimi; ofrimi i mundësive për parkimin e makinave; dhënia me qira e mjeteve motorike, 

impianteve dhe pjesëve të tyre; shërbime për ndarjen e makinave; operimi i shërbimeve të 

pagesave; shërbime të navigimit; shërbime këshillimore që lidhen me sigurinë e 

automjeteve dhe operimi i shërbimit të autobusëve; restaurimi i automjeteve; shërbime të 

parkimit të automjetit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1324 

(220) 17/07/2020 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel,  DE 

(591)  E kaltër, e gjelbër 

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

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

(540)   
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Prishtinë 
 

     

 

(511) 2  Vernik; Ngjyra, ngjyrues, pigmente dhe bojëra; Hollues dhe trashës për vernik, 

ngjyra dhe bojëra; Ngjyrues për ushqim dhe pije; Metal në formë petë dhe pudër për 

përdorim në pikturim, dekorim, shtypje dhe art; Bojëra dhe rrufull; Konservues; Llakë dhe 

vernik; Fiksues; Bojë për shtypje; Smalt për pikturë; Ngjyrues; Lëndë ngjyruese; Fiksues 

[vernik]; Vernik druri [ngjyra]; Preparate për parandalimin e dëmtimit të drurit; Vernik; 

Bojëra vaji për përdorim në art; Ngjyra uji; Hollues për ngjyra; Trashës të bojës; Hollues 

për llaqe.  

3  Preparate për trajtimin e kafshëve; Dyllë për rrobaqepës dhe këpucarë; Preparate për 

pastrim dhe aromatizim; Mjete higjienike; Vajra esencialë dhe ekstrakte aromatike; 

Kozmetikë; Xhel për masazh, vetëm për qëllime mjekësore; Komplete kozmetike; Balsam, 

vetëm për qëllime mjekësore; Preparate aloe vera për qëllime kozmetike; Preparate për 

higjienë orale; Parfume dhe aroma; Preparate për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e 

bukurisë; Preparate për grim; Aroma për amvisëri; Sapunë dhe xhelë; Preparate për 

lavanderi; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucë; Preparate për 

mirëmbajtjen e lëkurës, syve dhe thonjve; Preparate dhe trajtime për flokë; Preparate për 

pastrimin e automjeteve; Preparate për heqjen e flokëve dhe për rruajtje; Deodorantë dhe 

antiperspirantë; Preparate për banjë; Preparate për heqjen e grimit; Preparate për freskimin 

e frymëmarrjes për higjienë personale; Vajra esencialë; Kozmetikë për vetulla; Preparate 

për banjë, jopër qëllime mjekësore; Gur i shtufit; Zbardhues për lavanderi; Preparate për 

zbardhim [çngjyrues] për qëllime kozmetike; Sodë për zbardhim; Lustër për mobilie dhe 

dysheme; Deodorantë për qenie njerëzore ose për kafshë; Qese për parfumosjen e 

ndërresave; Preparate për depilim; Ngjyrues për qëllime higjienike; Preparate për 

mënjanimin e ngjyrave; Preparate shkëlqim [lustër]; Bojë për flokë; Losion për flokë; Llak 

për flokë; Preparate kondicionimi për flokë; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate të 

kolagjenit për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetikë; Kozmetikë për lëkurë; Losion për 

lëkurë; Thonjë artificial; Buzëkuq; Shkëlqyes buzesh; Losione për qëllime kozmetike; 

Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Pëlhura të mbushura me losion për 

kozmetikë; Zhbllokim të tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime 

personale sanitare ose deodorante [mjete higjienike]; Pastrues për gojë, që nuk është për 

qëllime mjekësore; Mënjanues të llakut prej thonjve; Lustër për thonj; Preparate për 

mirëmbajtjen e thonjve; Vajra për qëllime higjienike; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra 

për qëllime pastrimi; Parfumeri; Parfum; Preparate për lustrim; Preparate për pastrim 

kimik; Preparate për latim; Preparate për rruajtje; Qumësht për pastrim për qëllime 

higjienike; Preparate për latim; Preparate për grim; Preparate për grim; Maska për 

kozmetikë; Krem për çizme; Lustër për këpucë; Sapunë; Shampo; Preparate për mbrojtje 

nga dielli; Kozmetikë për kafshë; Mjete higjienike; Preparate për njomje për lavanderi; 

Preparate për lavanderi; Shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; Pasta për dhëmbë; 

Zbutës për pëlhura; Preparate sheshuese [niseshte]; Niseshte për qëllime lavanderie; 
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Shtypës për lavanderi; Zbutës i pëlhurave për lavanderi; Fletë tharëse anti-statike; Shtypës 

për lavanderi; Lëngje për lavanderi; Mjete shpëlarëse për lavanderi; Topa për lavanderi që 

përmbajnë detergjente për lavanderi; Pluhur sapuni; Aditivë për lavanderi për zbutjen e ujit.   

4  Karburante dhe ndriçues; Qirinj dhe fije për ndriçim; Aditivë jokimikë të karburantit; 

Vajra për ngjyra; Dyllë; Dyllë për përdorim në prodhimin e kozmetikës; biokarburante; 

Karburant; Drita [qirinj] për Krishtlindje; Qirinj të parfumuar; Qirinj të hollë; Fitil i 

llambës; Lyrë për lëkurë; Karburant për ndriçim; Drita të natës [qirinj]; Parafinë; Lyrë për 

këpucë; Dyllëë për ski; Përbërës për kontrollimin e pluhurit; Dyllë për ndriçim; Dyllë 

[lëndë e parë].  

5  Artikuj absorbues për higjienë personale; Farmaceutikë dhe ilaçe natyrore; Pelena për 

foshnje dhe mospërmbajtje; Ushqim për foshnje; Produkte për higjienë femërore; 

Deodorantë dhe pastrues të ajrit; Preparate dhe materiale diagnostikuese; Dezinfektues dhe 

antiseptikë; Shtesa dietike dhe preparate dietike; Preparate dhe artikuj higjienikë; Sapunë 

dhe detergjente për mjekësi dhe sterilizim; Shtesa dietike për kafshë; Preparate dhe artikujt 

për kontrollin e dëmtuesve; Veshje mjekësorë, mbulesa dhe shiringa për mjekësi; Preparate 

dhe artikuj për dhëmbë, dhe pasta mjekuese për dhëmbë; Evakuantë; Preparate për trajtimin 

e morrave [pedikulicide]; Sapun antibakterial; Antiseptikë; Pilula për luftimin e apetit; Ilaçe 

për qëllime humane; Ilaçe për qëllime veterinare; Çaj astmatik; Pelena-brekë për foshnje; 

Formula për fëmijë; Pelena për foshnje; Preparate për banjë për qëllime mjekësore; Fibra 

(Dietike -); Preparate balsamike për qëllime mjekësore; Fasha për mbështjellje; Mjete për 

qetësim; Karamele mjekuese; Preparate kimike-farmaceutike; Shtatzënisë (Preparate 

kimike për diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike 

për qëllime veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitarë; 

Deodorantë për veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; 

Sapun dezinfektues; Preparate për diagnostikim; Pije dietike të përshtatura për qëllime 

mjekësore; Substanca dietike të përshtatura për përdorim në mjekësi; Ushqime dietike të 

përshtatura për përdorim në mjekësi; Preparate albuminoze për qëllime mjekësore; 

Preparate enzimë për qëllime mjekësore; Ulës i temperaturës; Preparate për shkatërrimin e 

mizave; Letra për kapjen e misave; Mjetë kundër kërpudhave; Kuti për ndihmën e parë, të 

mbushura; Plaster ngjitës; Ilaçe për djersitjen e këmbëve; Ilaçe për blistra; Unaza për blistra 

për këmbët; Larës i qenve [insekticide]; Insekticide; Mjete për mbrojtje nga insektet; 

Lyrësues personal seksualë; Kamfur për qëllime mjekësore; Qese për qëllime farmaceutike; 

Kapsula për ilaçe; Gamçakëz për qëllime mjekësore; Shirita ngjitës për qëllime mjekësore; 

Fasha; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimorë për qëllime mjekësore; 

Tretësira për lenta të kontaktit; Losione për qëllime farmaceutike; Magnezium për qëllime 

farmaceutike; Minjve (Preparate për asgjësim e -); Pije të përshtatura për qëllime 

mjekësore; Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekues; Çaj mjekësor; Preparate 

higjienike mjekësore; Proteza dentare; Qumësht në pluhur për foshnje; Shtesa ushqimore 

minerale; Djegieve (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve; Blistra 

(Preparate për -); Preparate për deodorimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për banjë; 

Preparate për izolimin e molës; Shpërlarës goje për qëllime mjekësore; Shtesa ushqimore; 

Ilaçe qetësuese për nerva; Flaster nikotine që përdoret si ndihmës për ndërprerjen e pirjes së 

duhanit; Vajra mjekësore; Tableta për qëllime farmaceutike; Ilaçe; Preparate farmaceutike; 

Helm për minj; Pastila për tymosje; Preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; Çanta të 

mjekësisë, të lëvizshme, të mbushura; Krema për qëllime farmaceutike; Bar për gjumë; 

Serume; Astar për pantallona; Vajra për djegie nga dielli; Jastëkë për gjidhënie; Tamponë; 
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Banjë (preparate terapeutike për -); Larëse për kafshë [insekticide]; Herbicide; Preparatet 

për asgjësimin e parazitëve; Larëse vagjinale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime 

mjekësore; Veshje, mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; 

Preparate për veterinari; Preparate për vitamina; Lapsa për lytha; Pelena për kanakarë; 

Pëlhura letre për mospërmbajtje; Peceta të disponueshme për mospërmbajtje; Astar 

pantallonash për mos përmbajtje; Pëlhura të disponueshme të bëra nga celuloza për mos 

përmbajtje  

6  Pajisje metalike; Kontejnerë, dhe artikuj për transportim dhe paketim, prej metali; 

Materiale për ndërtim dhe konstruksion dhe elemente prej metali; Artikuj për paketim, 

mbështjellje dhe lidhje, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali; Gypa, tuba, zorrë dhe 

pajisje për to, duke përfshirë rubinetet, prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; 

Materiale të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, të paspecifikuara për 

përdorim; Dado, bulona dhe mbërthyes, prej metali; Shenja, dhe tabela për informacion dhe 

reklamë, prej metali; Brava dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra artistike prej metaleve 

të zakonshme; Dyer, porta, dritare dhe mbulesë të dritares prej metali; Ndërtesat prej 

metali; Materiale metalike për ndërtim; Mbishkrime dhe numra prej metaleve të 

zakonshme, me përjashtim të modeleve; Kontejnerë prej metali [magazinim, transport]; 

Priza muri prej metali; Shtiza të flamurit prej metali; Distinktivë prej metali për automjete; 

Figura prej metalit të zakonshëm; Figura prej metaleve të paçmuara; Peta metalike për 

mbështjellje dhe paketim; Kruajtëse balte te pragu; Zile; Grila metalike; Rrjetë për insekte 

prej metali; Kapëse metalike për kabllo; Kuti prej metali të zakonshëm; Shporta metalike; 

Varëse metalike për rroba; Pajisjet prej metali për mobilie; Pllaka emërtimi prej metali; 

Numra të shtëpive prej metali, jo-ndriçues; Shenja prej metali; Vida prej metali; Lidhëse 

tensioni; Kapëse prej metali për çese për ngjitje.  

7  Pajisje për zbrazje dhe pastrim të jashtëm; Makina, vegla dhe aparate për fiksim dhe 

bashkim; Trapanë dhe birues elektrik; Makina për hekurosje dhe shtypëse për rroba; 

Makina për shtypje dhe lidhje të librave; Gjeneratorë elektrikë; Makina për mbledhje, 

pastrim, larje dhe lavanderi; Makina dhe aparate për bujqësi, kopshtari dhe pylltari; Makina 

dhe aparate për përpunimin dhe përgatitjen e ushqimit dhe pijeve; Makina dhe vegla të 

makinerisë për trajtimin e materialeve dhe për prodhim; Pompa, kompresorë dhe çikrik; 

Aparate lidhëse për sanë; Makina për shpim; Makina për prerjen e bukës; Furça për fshesat  

elektrike; Furça [pjesë të makinave]; Makina për pastrimin e avullit; Çelës elektrik të 

kanaçeve; Ekstraktorë elektrikë të lëngut të frutave; Shtypës elektrik të frutave për 

përdorim në amvisëri; Spiralizues të perimeve, elektrik; Përpunues të ushqimit, elektrik; 

Thika elektrike; Blenderë, elektrike, për qëllime të amvisërisë; Grirëse për kuzhinë, 

elektrike; Makina dhe aparate për lustrim [elektrike]; Pastrim (Makina dhe aparate për -), 

elektrike; Përpunues të ushqimit, elektrik; Makinat tretëse për pastrim.  

8  Vegla për fiksim dhe bashkim; Instrumente për mirëmbajtjen e higjienës dhe bukurisë 

për njerëz dhe kafshë; Instrumente për prerjen dhe heqjen e flokëve; Pajisje për stilizimin e 

flokëve; Çekan, çekiç druri dhe çekan farkëtar; Vegla dhe instrumente të drejtuara me dorë 

për trajtimin e materialeve, si dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; Vegla dore për 

ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; Vegla dore për prerje, shpim, bluarje, mprehje dhe 

trajtim të sipërfaqeve; Vegla për manikyr dhe pedikyr; Brisqe për rruajtje; Vegla për 

bujqësi, kopshtari dhe rregullim hortikulturor;  Pajisje për përgatitjen e ushqimit, thika për 

kuzhinë dhe pajisje për prerje, takëm për të ngrënë; Vegla për tatuazhe; Sëpata; Thika për 

hobi [skalpel]; Gërshërë për krasitje; Turjela; Pranga të sheshta; Komplete për manikyr, 
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elektrike; Bishtalec elektrik për flokë; limë për thonj, elektrikë; brisqe të thonjve, elektrike 

ose jo elektrike; Prerëse për flokë për përdorim personal, elektrike dhe joelektrike; 

Lustruese të thonjve, elektrike ose joelektrike; Pajisje për depilim, elektrike dhe joelektrike; 

Takëm për tavolinë [thika, pirunë dhe lugë]; Çantë për rrojë; Limë [vegla]; Mulli [vegël 

dore]; Brisk për fruta; Pirunë për tavolinë; Thikat për krasitje; Gërshërë për krasitje; Prerëse 

të perimeve; Prerëse të lëvores së perimeve [mjete dore]; Vegla për kopshtari, që përdoren 

me dorë; Pajisje dore për drethjen e flokëve; Spiralizues të perimeve, që përdoren me dorë; 

Gërshërë të mëdha për krasitje; Vegla dore, që përdoren me dorë; Krasitëse të lëndinëve 

[instrumente që përdoren me dorë]; Gërshërë për qethjen e deleve [instrumente që përdoren 

me dorë]; Instrumente për grihje [instrumente që përdoren me dorë]; Spërkatës për 

insekticide [vegla që përdoren me dorë]; grabujë [vegla që përdoren me dorë]; Instrumente 

për mprehje; Thika për qeramikë; Rende për kuzhinë; Vegla për shpim [vegla që përdoren 

me dorë]; Dara për shpim [vegla për përdoren me dorë]; Lugë; Komplete për manikyr; 

Thika; Lima të gjilpërave; Lima të thonjve; Piskatore e ndërgishtes; Dara për thonj; Çelësa 

të kanaqeve, jo elektrike; Prerëse të vezëve, jo elektrike; Prerëse të djathit, jo elektrike; 

Takëm; Prerëse për pica, jo elektrike; Copëtues të frutave; Mbledhëse frutash [vegla që 

përdoren me dorë]; Komplet për pedikyr; Dara; Brisk për rruajtje; Çanta për rruajtje; Sharra 

[vegla që përdoren me dorë]; Lopata [vegla që përdoren me dorë]; Gërshërë; Vegla për 

prerje [vegla që përdoren me dorë]; Çelësa; Lopata të vogla [vegla që përdoren me dorë]; 

Lopatë gërmimi; Lugë plastike, pirunë për tavolinë dhe thika për tavolinë; Lugë për 

foshnje, pirunë për tavolinë dhe thika për tavolinë; Skalpel; Satër [thika]; Vizore [vegla që 

përdoren me dorë]; Dara.  

9  Instrumente për matjen e distancës dhe dimensionit; Alarme dhe pajisje për 

paralajmërim; Pjesë periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparate, 

instrumente dhe kabllo për elektricitet; Aparate dhe instrumente për kontrollimin e  

elektricitetit; Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e elektricitetit; Pajisje 

audio dhe radiomarrës; Përmbajtja e regjistruar; Përmbajtje mediatike; Syze, syze dielli dhe 

lente kontakti; Komponentë dhe pjesë të kompjuterit; Pajisje për ruajtjen e të dhënave; 

Pajisje dhe aksesorë (elektrikë dhe mekanikë) për përpunimin e të dhënave; Komponentë 

elektrike dhe elektronike; Instrumente për matjen e peshës; Kabllo dhe tel; Pajisje për 

komunikim; Syze korrigjuese; Instrumente, tregues dhe kontrollues për matje, detektim dhe 

monitorim; pajisje për navigim, udhëzim, ndjekje, vënie në shënjestër dhe përpilim të 

hartës; Pajisje, përforcues dhe korrigjues optikë; Pajisje për komunikim pikë-për-pikë; 

Pajisje për sigurim, siguri, mbrojtje dhe sinjalizim; Syze për diell; Pajisje për zhytje; 

Instrumente për matjen e temperaturës; Instrumente për monitorim; Instrumente për matjen 

e kohës (duke mos përfshirë orët dhe sahatet); Alarme; Fleta metalike të përshtatura për 

telefona të mençur; Kutitë e shpërndarjes [elektricitet]; Monitorues të foshnjave; Peshore 

për foshnje; Peshore për banjë; Kompakt disqe [memori vetëm për lexim]; Disqe 

(Kompakt-) [audio-video]; Korniza për syze; Syze; Vagë prej letre; Korniza për foto 

digjitale; Stacione digjitale meteorologjike; DVD aparat; Lexues elektronik të librave; 

Akumulatorë, elektrikë; Adapterë elektronikë; Bateri, elektrike; Tokëza elektrike; Pajisje 

për matje, elektrike; Komunikim (Aparate elektrike për -); Zile elektronike të derës; Kabllo 

elektrike; Kamera; Batanije për zjarr; Aparate zjarrfikës; Komplete të radiotelefonisë; 

Mbështjellës për telefona të mençur; Mbështjellës për kompjuterë tabletë; Fishkëllues për 

qenë; hidrometra; Lente të kontaktit; Kufe; Karikues për bateri elektrike; Stacione të 

karikimit për automjete elektrike; Këllëf për lap-topë; Çanta të përshtatura për lap-topë; 
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Altoparlantë; Shtëpi të altoparlantëve; Magnete; Xhama zmadhues; Shenja të ndritshme; 

Rrjete elektrike (Materiale për -) [tela, kabllo]; Shtrojë për mi; Aparate për matje; 

Instrumente për matje; Mikrofona; Media optike e të dhënave; Kohëmatës parkimi; 

Detektorë të tymit; Radio; Matës të vezëve [orë me rërë]; Çelës të dritës, elektrikë; 

Mbrojtje të kokës; Maska mbrojtëse; Lente për selfi; Shkopinj për selfi [monopadë që 

mbahen me dorë]; Syze për sport; Mbajtës të aparateve për fotografim; Trekëmbësh për 

kamera; Priza elektrike; Adapter udhëtimi për pajisje elektrike; shirit elektrike me prizë të 

lëvizshme; Kabllo vazhdues; prizë telekomanduese; Mbulesë për priza elektrike; 

Kalkulatorë për xhep; Maska për zhytës; Aparate për tregimin e temperaturës; Termometra, 

jo për qëllime mjekësore; Aparate për kontrollimin e temperaturës; Bartës të regjistrimit të 

zërit; Aparate portative mediatike; vrimë për të shikuar [lente zmadhuese] për dyer; USB 

flash disqe; Aparate për zmadhim [fotografi]; Aparate dhe instrumente për matje; Peshore; 

Aparate dhe instrumente për matjen e peshës; Trekëndësh paralajmërues për defekt të 

automjetit; Nivelet e flluskave; Anemometër; Priza për kohën, automatike  

10  Pajisje, për diagnostikim, ekzaminim dhe monitorim; Aparate kontraceptive; Aparate 

për mbrojtjen e dëgjimit; Mjete ndihmëse për ushqim dhe cuclla; Aparate për masazh; 

Veshje për mjekësi; Aparate dhe instrumente për mjekësi dhe veterinari; Pajisje për 

fizioterapi dhe rehabilitim; Mjete ndihmëse seksuale; Proteza dentare; Pajisje dentare; 

Analizator për përdorim në mjekësi; Unaza kundër reumatizmit; Byzylykë për dorë për 

përdorim në mjekësi; Instrument për matjen e tensionit të gjakut; Aparate për diagnostikim  

për qëllime mjekësore; Qese për akull për qëllime mjekësore; Fasha, elastike; Dorëza për 

qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime mjekësore; Brisqe; Çanta dushi; Veshje 

për ngjeshje; Paterica; Vatë ftohëse për qëllime të ndihmës së parë; Fashë ftohëse për 

qëllime mjekësore; Dorëza për masazh; Aparate dhe instrumente mjekësore; Kupa 

menstruale; Pompa për gji; Aspiratorë nazalë; Pastrues për veshë; Shtupë për veshë [aparate 

për mbrojtjen e veshëve]; Artikuj ortopedikë; Fasha për nyje, anatomike; Këpucë ortotike; 

Tabanë ortopedikë; Matës të pulsit; Mashtruese për foshnje; Lodra seksuale; Termometra 

për qëllime mjekësore; Rripa të maternitetit; Çarçafë për mospërmbajtje; Rripa 

hipogastrike; Aparate dhe instrumente veterinare; Aparate për masazh me vibrim; Aparate 

dhe instrumente dentare; Kruese e gjuhës; Prezervativë.   

11  Prizë ndezëse; Ndriçim dhe Reflektorë ndriçues; Aparat për djegie, bojlerë dhe pajisje 

për ngrohje; HVAC sisteme (ngrohje, ventilim dhe kondicionim ajri); Pajisje për ngrohje, 

ventilim, kondicionim ajri dhe pastrim (ambient); Pajisje për përgatitjen, ngrohjen, ftohjen 

dhe trajtimin e ushqimit dhe pijeve; Pajisje për ftohje dhe ngrirje; Pajisje për trajtimin e 

ajrit; Ngrohje personale dhe aparate për tharje; Instalime sanitare dhe të banjos dhe 

instalime ujësjellësi; Shatërvanë dekorative, sisteme spërkatëse dhe ujitëse; Zgarë; Aparate 

dhe instalime për ndriçim; Llamba; Ngrohëse të krevatit; Makina për bërjen e bukës; 

Tosterë; Pirunë të gjatë për pjekje; Dushe; Makina dhe aparate për akull; Veshje e ngrohur 

në mënyrë elektrike; Astar këpuce, me ngrohje elektrike; Ngrohës, elektrik, për shishe për 

ushqim; Avulluese për ushqim, elektrike; Drita, elektrike, për pemët e Krishtlindjes; Aparat 

elektrik për skuqje; Llamba për dritë, elektrike; Filxhan elektrik për kafe; Enë kuzhine për 

gatim, elektrike; Llamba elektrike; Pishtarë elektrikë; Hekura për waffe, elektrike; Pishtarë 

flakërues; Priza për drita elektrike; Aparate për pjekje; Tharëse e flokëve [tharëse]; 

Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore; Aparate për ngrohje dhe ftohje për  

shpërndarjen e pijeve të ngrohta dhe të ftohta; Instalime për kondicionimin e ajrit; 

Ventilatorë për kondicionimin e ajrit; Furra; Unaza për gatim; Frigorifer; Kontejnerë për 
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ftohje; Fanarë për ndriçim; Drita zanash për dekorime festive; Aparate dhe makina për 

pastrimin e ajrit; Aparate për ftohjen e ajrit; Tharëse (Ajri -); Furra me mikrovalë; Shumë 

soba; Llamba me vaj; Llamba reflektorë; Llamba për dysheme; Pishtarë për kokë; Ulëse 

tualeti; Filtrues për ujë të pijshëm; Aparate për tharje; Ventilator për kondicionimin e ajrit; 

Shishe për ujë të ngrohtë; Ngrohës të ujit (aparate); bojlerë për ujë të ngrohtë.   

12  Automjete dhe mjete transportuese; Pjesë dhe pajisje për automjete; Pjesë dhe pajisje 

për automjete të terrenit; Automjete të terrenit dhe mjete transportuese; Aparate dhe pajisje  

kundër vjedhjes, për siguri dhe mbrojtje për automjete; Mbulesa për dubak; Qese të 

përshtatur për dubakun; Atlete të përshtatura për karroca; Rimorkio [automjete]; Rimorkio 

për transportimin e biçikletave; Mbulesa për shalat e biçikletave; Aparate kundër vjedhjes 

për automjete; Karrocë dore për blerje [karrocë (Am.)]; Biçikleta; Bandazh për rrota të 

biçikletës, motoçikletës; Rripa për biçikletë; Shporta të përshtatura për biçikleta; Pompa për 

biçikleta, motoçikleta; Rimorkio (rijakah) për biçikleta; Goma për biçikletë [goma]; Shala  

për motoçikletë; Shporta të përshtatura për motoçikleta; Rrjete bagazhi për automjete; 

karrocë dore; Karroca për fëmijë; Mbulesë për dubak; Dubak; Trotinete [automjete] me 

shtyrje.  

14  Statuja dhe figura, të bëra prej ose të veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë 

të çmuar, ose imitime të tyre; Ornamente, të bëra prej ose të veshura me metale ose gurë të 

çmuara ose gjysmë të çmuara, ose imitime të tyre; Stoli; Unaza për çelësa dhe zinxhirë për 

çelësa, dhe zbukurimet për to; Kuti për stoli dhe kuti për orë; Gurë të çmuar, margaritarë 

dhe metale të çmuara, dhe imitime të tyre; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Distinktiv prej 

metaleve të çmuara; Zbukurime për unaza të çelësave; Pinca që krijojnë bizhuteri; Byzylyk 

të bërë prej tekstilit të qëndisur [stoli]; Byzylyk [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orë dore; Stoli nga 

qelibari i verdhë; Karficë [stoli]; Buste prej metalit të çmuar; Gur i çmuar; Kronografë 

[orë]; Kronometër; Kronoskop; Stoli e kloanizuar; Fije të metaleve të çmuara [stoli]; Gurë 

të çmuar; Orë dhe sahate, elektrike; Figura prej metalit të çmuar; Statuja prej metalit të 

çmuar dhe aliazhet e tyre; Gjetje bizhuterie; Ornamente prej aeroplani; Fije ari [stoli]; Gurë 

gjysmë të çmuar; Gjerdan [stoli]; Kuti prej metalit të çmuar; Zinxhirë [bizhuteri]; Shufra 

lidhëse; Kunja lidhëse; Kryqe si stoli; Kryqe prej metalit të çmuar, vetëm si stoli; Punime 

artistike prej metalit të çmuar; Rruaza për bërjen e bizhuterive; Tokenë bakri; Bulonë 

mansheti; Medalje; Medaljone [stoli]; Tespihe [rruaza për lutje]; Monedha; Vathë; 

Margaritarë të bërë prej qëndisjes [qelibar i shtypur]; Margaritarë [stoli]; Kuti prezantimi 

për orë; Kuti prezantimi për bizhuteri; Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Metale të çmuara, të 

papërpunuara ose gjysmë të përpunuara; Tespihe; Unaza për çelësa [unaza të ndara me 

xhingël ose medaljon dekorativ]; Stoli zbukurimi; Gjilpëra ornamentale; Rule bizhuterie; 

Kuti për bizhuteri; Stoli për kapelë; Stoli për këpucë; Stoli; Qëndisje argjendi [stoli]; Orë 

diellore; Lugë prej argjendi [fije argjendi]; Unazë ndarëse prej metalit të çmuar për çelësa; 

Statuja prej metalit të çmuar; Kohëmatës; Stoli e lashtë [bizhuteri për kostum (Am.)]; Orë; 

Sahat; Rripa për orë; Lavjerrës [sahat – dhe orëndreqës]; Zinxhirë për orë; Argjend, i 

papërpunuar ose i rrahur; Tokëz për bizhuteri; Orë me alarm; Instrumente për matjen e 

kohës.   

16  Mbajtës të parave; Libra; Makina për zyrë; Materiale dhe media për dekorim dhe art; 

Pajisje për shtypje dhe lidhje të librave; Artikuj të shtypur, në veçanti revista për klientë 

dhe inserte për reklamim; Materiale për filtrim prej letre; Albume të fotografive dhe albume 

të koleksionuesve; Ngjitëse për letra shkrimi ose qëllime amvisërie; Mjete për korrigjim 

dhe fshirje; Pajisje për art, vepra artizanale dhe modelim; Punime artistike dhe figura prej 
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letre dhe kartoni, dhe modele të arkitektëve; Pajisje edukative; Letër dhe karton; Letër dhe 

karton industrial; Furnizime për letër shkrimi dhe edukim; Mjete për shkrim dhe shtypje; 

Qese dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje prej letrës, kartonit ose plastikës; 

Thasë për bërllok prej letre ose prej plastike; Faculeta prej letre për heqjen e grimit; 

Transferues me gërvishtje; Pllaka të adresave për makina të adresimit; Pullë e adresave; 

Makina të adresimit; Dosje për letër; Skedarë për dokumente [letër shkrimi]; Libër 

kujtimesh; Almanakë; Karta paralajmëruese [letër për shkrim]; Laminatorë dokumentesh 

për përdorim në zyre; Akuarelle; Modele arkitektonike; Tabela llogaritëse; Shirita dore për 

ruajtjen e instrumenteve të shkrimit; Atlase; Letër ngjitëse [letër shkrimi]; Mbajtës të 

parave; Banderola prej letrës; Lagës për sipërfaqet e gomuara [Artikuj të zyrës]; Letër 

shkrimi (Kabinete për -) [Kërkesa zyre]; Shtroja për gota të birrës; Piktura; Mostra 

biologjike për përdorim në mikroskopi [materialet mësimore]; Kopje të vizatimit; Lapsa; 

Mbajtës të lapsit; Drejtues të lapsit; Shtroja [letër shkrimi]; Broshura; Shtypës të letrës; 

Tabaka për tavolinë; Letër shkrimi; Pamflete; Mbështetës për libra; Artikuj për zyra; 

Kapëse për letra; Celular për animim; Karficë për emrin e mbajtësit të distinktivit [Artikuj 

të zyrës]; Rrotulla tërheqëse për emrin e mbajtësit të distinktivit [artikuj të zyrave]; Libra 

komikë; Film plastik i shtrënguar, i shtrirë, për paletizim; Diagrame; Mbajtës të 

dokumenteve [artikuj shkrimi]; Fletë për tush për kopjuesit; Mbulesë për printer, që nuk 

është prej tekstili; Shirit për printim; Mbështjellës [artikuj shkrimi]; Makina shkrimi; 

Mprehëse të lapsave, elektrike ose joelektrike; Vula për anulim; Etiketa prej letre ose 

kartoni; Çanta për shabllone; Banderolë prej letrës; Flamuj prej letrës; Dosje [artikuj 

shkrimi]; Shirita të bojës; Çikrik për shirita me bojë; Pjatëza me bojëra uji (Artistë -); Kuti 

të bojërave; Tabaka për bojë; Mbajtës të stilolapsit; Kapëse për stilolaps; Kuti për stilolaps; 

Stilolapsa [artikuj të zyrave]; Fshirëse të stilolapsit; Fletë kontrolli të lagështisë prej letre 

ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Figura prej letrës maçe; Figura [statuja] 

të letrës maçe; Letër për filtrim; Këllëf për gishta [artikuj të zyrave]; Xhelatinë peshku për 

artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Mbështjellës të shisheve prej letrës ose kartonit; 

Lëngje korrigjuese [artikuj për zyra]; Fletushka; Filma plastik për mbështjellje; Fleta prej 

celulozës së përdorur për mbështjellje; Argjile për modelim (Varëse për -) [materiale të 

artistëve]; Fotografi [të printuara]; Foto-gravura; Stilolapsa me ngjyrë; Material mbushës 

prej letre ose kartoni; Fletë muzikore në formë të printuar; Bono të printuara; Tabaka për 

klasifikimin dhe numërimin e parave; Harta gjeografike; Pikturime [piktura], të kornizuara 

ose të pakornizuara; Libra të këngëve; Globe; Kartolina; Prezantime grafike; Printime të 

artit grafik; Riprodhime grafike; Pllaka për gdhendje; Gravura; Gjilpëra qepëse; Pasta dhe 

ngjitës të tjerë për artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Shirita elastikë për zyra; Shirit 

i gomuar [artikuj shkrimi]; Pëlhurë e gomuar për qëllime të artikujve të shkrimit; Mbajtës të 

distinktivëve me emra [artikuj për zyrë]; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Manuale 

[doracak]; Pajisje për shënimin e duarve; Mbështetës për dore për piktorët; Presë për 

shtypje [artikuj për zyrë]; Hektograf; Seksione histologjike për qëllime mësimore; Letër 

prej celulozës së drurit; Pllakë prej celulozës së drurit [artikuj shkrimi]; Zarfe [artikuj 

shkrimi]; Kuti për kapele prej kartoni; Filtra (Letër kafe-); Kalendarë; Shtroja prej letre për 

gota; Kartela të skedarit; Kartela; Etiketa për kartelat e indeksit; Tuba kartoni; Katalogë; 

Shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Fotografi zmadhuese (Aparate 

për -); Pasta dhe ngjitëse të tjera për artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Shirita 

ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Shpërndarës (Shirit ngjitës -) [artikuj 

për zyrë]; Dërrasa me mbërtheckë për të mbajtur letra; Qese për gatim me mikrovalë; Letër 
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karboni; Letër për kopjim; Shirita për korrigjim [artikuj për zyrë]; Korrigjim të bojës 

[heliografi]; Shkumësa për litografi; Mbajtës të shkumësit; Topa për stilolapsa me pikë; 

Kurbe franceze; Përparëse prej letre; Përparëse, pa mëngë, prej letre; Material institucional 

dhe mësimor (përveç aparateve); Pasta dhe ngjitëse të tjera për artikuj shkrimi ose për 

qëllime amvisërie; Shënues të librave; Letër ndriçuese; Letra çeliku; Punime artistike 

litografike; Perforatorët e zyrave; Karta të shpuara për aparate gjergjefi; Letërthithëse; 

Lidhëza me gjethe të lirshme; Pako me flluska (plastike -) për mbështjellje ose paketim; 

Brusha të piktorëve; Pëlhurë për pikturë; Paleta për piktorë; Rul për lyer për shtëpi; Brusha; 

Këmbalecë për piktorë; Shkumës shënues; Stilolapsa shënues; Krehër me madhësi të 

kokrrës; Shabllone; Mbajtës të stilolapsit; Paste për modelim; Materiale për modelim; 

Argjilë për modelim; Dyllë për modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina muzikore; 

Shtypës të kartelave kreditore, joelektrike; Treguesit e grafikëve, joelektronikë; Fletore; 

Kapëse letrash; Aparate për numra; Oleografi; Dosje [artikuj për zyrë]; Pantografi 

[instrumente të vizatimit]; Letër; Letër Xuan për pikturë dhe kaligrafi kineze; Letër për 

makinat e regjistrimit; Artikuj shkrimi; Shirita prej letre; Fletë prej letre [artikuj shkrimi]; 

Peshqirë për fytyrë prej letre; Peshqir për dorë prej letre; Letër maçe; Mbështjellës prej letre 

për vazo për lule; Çelës të letrave; Tasa prej letrës; Prerëse të letrave [artikuj për zyrë]; 

Peceta prej letrës; Shami prej letrës; Thasë prej letrës; Karton i trashë; Astarë prej letrës për 

sirtarë, të parfumuara ose jo; Ngjyra pastel; Modele të gjurmimit; Pëlhurë e gjurmimit; 

Letër e gjurmimit; Letër pergamene; Vula [pulla]; Afisha; Tabela për reklama prej letrës 

ose kartonit; Qese plastike për hedhjen e mbeturinave të kafshëve amvisërie; Hasër prej 

letrës; Paketim [mbrojtje, mbushje] të materialeve prej letrës ose kartonit; Portrete; 

Kartolina; Prospekte; Produkte për fshirje; Kruajtëse [fshirëse] balte te pragu për zyra; 

Mburojë për fshirje; Gdhendje; Libra kryesorë [libra]; Mbulesa të pasaportave; Letër orizi; 

Tabela për vizatim; Gjilpëra gjurmuese për qëllime vizatimi; Lapsa për vizatim; Karfica; T-

katrorë për vizatim; Buletine; Indekse; Enë për krem prej letrës; Karta të tregtimit, përveç 

atyre për lojëra; Fletë absorbuese prej letrës ose plastikës për paketimin e produkteve 

ushqimore; Shabllone [artikuj shkrimi]; Kuti prej kartonit ose letrës; Kapakë të librit të 

kontrollit; Lapsa për pllaka; Pllaka për shkrim; Shenja prej letrës ose kartonit; Parapirtë 

[vula letre]; Shkumësa për rrobaqepës; Kopjues [artikuj shkrimi]; Modele të qepjes; Maja të 

penës; Mbajtëse të ngjyrës; Takëme të shkrimit; Instrumente të shkrimit; Libra për shkrim 

ose vizatim; Shkumës për shkrim; Çanta për shkrim [artikuj shkrimi]; Materiale të shkrimit; 

Brusha të shkrimit; Shtroja për tavolina; Botime të shtypura; Pajisje shkollore [artikuj 

shkrimi]; Pllaka shablloni; Mbajtës të faqeve; Shirita vetëngjitëse për artikuj shkrimi ose 

për qëllime amvisërie; Përpunim i kornizave [shtypje]; Rafte Galley [shtypje]; Dyllë për 

vulosje; Makina nënshkrimi për zyra; Përbërës i vulosjes për qëllime të artikujve të 

shkrimit; Oste për vulë; Pulla [vula]; Letër argjendi; Shkumës spërkatës; Stenda të 

fotografive; Stilolapsa çeliku; Pastë [ngjitëse] e niseshtesë për artikuj shkrimi ose për 

qëllime amvisërie; Vula nënshkrimi; Mbajtës për pulla [vula]; Çanta për pulla [vula]; Vatë 

për bojë; Stenda të pullave; Printime [gdhendje]; Dizajne të qëndisjes [modele]; Bojë; 

Kallamarë; Shkopinj për bojë; Patinë tavoline prej letrës; Mbulesa tavoline prej letrës; 

Çarçaf tavoline prej letrës; Letër higjenike; Sete për printim, të lëvizshme [artikuj për zyrë]; 

Transparenca [artikuj shkrimi]; Bojëra indiane; Makina për nënshkrimin e zarfit, për zyra; 

Shtroja për gota prej letrës; Qese [zarfe, vezme] prej letrës ose plastikës, për paketim; 

Material për paketim i bërë nga niseshteja; Letër ambalazhi; Aparate dhe makina të 

mimeografit; Rule katrore për vizatim; Aparate për skicim; Fleta prej viskozës për 
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mbështjellje; Letër dyllëi; Dërrasa të zeza; Vashi; Materiale për vizatim; Bllok për skica; 

Sete për vizatim; Instrumente për vizatim; Lapsa qymyrguri; Rule për hartim; Katrorër për 

vizatim; Orare të shtypura; Botime periodike; Gazeta; Grirëse të letrave për përdorim në 

zyrë; Mbërthecka letre; Numra [lloji]; Shirit për cigare; Kompase për vizatim; Kuti e 

dosjeve për ruajtjen e regjistrimeve të biznesit dhe atyre personale; Libra të adresave; 

Pllaka të adresave; Gdhendëse për lapsa kozmetikë.  

17  Artikuj dhe materiale për izolim termik; Artikuj dhe materiale hidroizoluese dhe 

mbrojtje nga lagështia; Artikuj dhe materiale për izolim akustik; Ngjitës, fiksues dhe 

mbushës; Elastomerë; Artikuj dhe materiale rezistuese ndaj zjarrit dhe parandaluese të 

zjarrit; Shirita, breza, rripa dhe filma ngjitës; Artikuj dhe materiale për izolim dhe 

parandalim; Materiale për restaurimin dhe riparimin e gomave; Materiale për absorbimin e 

tronditjeve dhe për ambalazhim, shmangie të dridhjeve; Aranzhim të luleve (Sfungjer për -) 

[produkte gjysmë të gatshme]; Paketime të përbashkëta; Shirita për tuba; Kompozime 

bllokuese; Materiale për stukim; Unaza për mbyllje; Shirita përjashtues; Fijet elastike, që 

nuk përdoren në tekstile; Bllokues të dritare prej gome; Izolim të ndërtesave ndaj lagështisë 

(Substanca për -); Materiale izoluese zjarrduruese; Materiale filtruese prej shkumës plastike 

gjysmë të përpunuar; Petë e celulozës së rigjeneruar, vetëm për paketim; Ngjitës për nyje; 

Gypa kopshtesh; Filma anti-verbues për dritare [filma të lyer]; Vula gome për kavanoza; 

Fije prej gome, që nuk përdoren në tekstile; Ventil prej gomës; Tretës gome; Zbutës prej 

gome për absorbimin e tronditjeve; Unaza prej gomës; Litarë prej gomës; Shtupë prej 

gome; Izolues; Izolues për rrjet elektrik; Bojëra izoluese; Shirita izolues; Shajak izolues; 

Llak izolues; Pëlhura izoluese; Izolim (petë metalike për -); Doreza për izolim; Materiale 

izoluese; Vajrat izolues; Letër izoluese; Stuko; Shirita ngjitës, vetëm për artikuj shkrimi 

dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie; Film plastik, që nuk është për mbështjellje; 

Fije prej materialeve plastike, që nuk përdoren në tekstil; Zorrë prej pëlhure për tuba; 

Paketim [mbrojtje, mbushje] të materialeve prej gome ose plastike; Materiale për izolimin e 

zërit; Gypa prej materialit të tekstilit; Tuba fleksibël, jo prej metali; Shirita vetëngjitëse, 

vetëm për artikuj shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie; Plastikë gjysmë e 

përpunuar; Rrëshira sintetike [produkte gjysmë të gatshme]; Rrëshirë akrilike [produkte 

gjysmë të gatshme]; Bllokues të dyerve prej gomës; Larës të gomës ose fibrës së 

vullkanizuar [fibër]; Qese [zarfe, thasë] prej gome, për paketim; Fletë viskoze, vetëm për 

paketim; Materiale jopërçuese për mbajtjen e nxehtësisë; Paketime të papërshkueshme nga 

uji; Filma për maskim.  

18  Bagazhe, çanta, kuleta dhe bartës të tjerë; Ombrella dhe çadra; Bastunë; Çanta të 

shkurtra; Qeska për fëmijë; Hobe për mbajtjen e foshnjave; Çanta plazhi; Veshje për 

kanakarë; Shkopin për alpinizëm; Kuleta; Çanta për kamping; Kid; Mbulimi për kafshë; 

Çanta të atasheut; Kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; Qese rrjetë për blerje; Qese për blerje; 

Çantë për blerje me rrota; Etiketa prej lëkure; Veshje, prej lëkure, për pranverë; Ombrellë 

ose çadra të ngritura; Çantë për ushqim; Bastun; Kuletë; Etiketa të bagazheve; Rripa për  

kafshë; Kollare për kafshë; Valixhe; Doreza të valixheve; Çanta dore; Korniza të kuletës; 

Kuti për kapelë prej lëkure; Çantë (Lojë -) [pajisje gjuetie]; Çantë për kartela [shënime]; 

Çanta prej lëkure ose pllakë prej lëkure; Kuti prej fijeve të vullkanizuar; Çanta për rroba 

për udhëtime; Çantë ushtarake; Valixhe me rrota; Kube të shtypura të përshtatura për 

bagazhe; Çanta të Vanity, që nuk është e pajisur; Çantë e kartelave kreditore [kuleta]; Frerë 

për udhëheqjen e fëmijëve; Fije lëkure; Rripa (Lëkure -); Lëkurë imituese; Rrip lëkure; 

Pllakë prej lëkurës; Rripa prej lëkurës; Dantella (lëkure -); Çantë për vegla, bosh; Rrip për 
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turi; Furniturë prej lëkure për mobilie; Mbulesa mobiliesh prej lëkure; Lëkurë urithi [imitim 

i lëkurës]; Valixhe të motorizuara; Çanta muzikore; Randsels [çantë japoneze për shkollë]; 

Ombrella; Doreza për ombrellë; Valixhe për udhëtim; Sete për udhëtim [sende prej 

lëkurës]; Çantë për udhëtim; Çanta të shpinës; Shkopinj për ombrellë; Rripa për patina; 

Çanta për çelësa; Çanta për shpinë; Mbulesa për ombrellë; Rripa prej lëkurës për shpatulla; 

Vende për bastunë; Çadra; Çanta sportive; Doreza për bastun; Broshura e konferencave; 

Akt-çantë; Tefilinë [rrip ritual hebraik]; Kapëse për mbajtjen e qeseve për blerje; Çanta 

[zarfe, qese] prej lëkurës, për paketim; Çanta për karta të biznesit; Bastunë për shëtitje.   

20  Mbërthyese, jometalike; Mbërthyese, lidhëse dhe mbajtëse të kabllove, jometalike; 

Mbërthyese, lidhës dhe mbajtës të tubave, jometalike; Kontejnerë, dhe mbyllësit dhe 

mbajtësit e tyre, jometalikë; Mbyllës për kontejnerë, jometalikë; Strehim dhe shtretër të 

kafshëve; Kuti për letra, jometalike; Tabelë, stenda dhe sinjalizime, jometalike; Arka dhe 

paleta, jometalike; Varëse rrobash, mbajtëse rrobash [mobilie] dhe grepa për rroba; 

Shporta, jometalike; Shkallë dhe shkallore të lëvizshme, jometalike; Mobilie dhe orendi; 

Korniza; Manikinë dhe kukulla për rrobaqepës; Dryna dhe çelësa, jometalikë; Pasqyra (qelq 

i shkrirë); Statuja, figura, vepra artistike dhe zbukurime dhe dekorime, të bëra nga materiale 

të tilla si druri, dyllëi, argjili ose plastika, që janë përfshirë në këtë klasë; Fuçi dhe vozë, 

jometalike; Montim të dyerve, portave dhe dritareve, jometalike; Ventile, jometalike; 

Krevat për bebe; Shtretër; Shtresa druri për krevat; Shtresa dhe mbulesa, vetëm prej liri; 

Koshere për bleta; Korniza për piktura; Mbajtëse lulesh; Vaskë, që nuk është prej metali; 

Kuti për letra, që nuk është prej metali ose e vendosur në mur; Kuti prej druri ose plastike; 

Vend për libra [mobilie]; Rafte; Rafte të bibliotekës; Brusha; Buste prej druri, dyllëi, suve 

ose plastike; Dyshekë për kampim; Kolltuqe; Enë, jo prej metali [ruajtje, transport]; 

Dekorime prej plastike për produkte ushqimore; Kunja [pinca], jo prej metalit; Priza 

fiksuese, jo prej metali; Ulëse për dush; Rafte për skedarë [mobilie]; Etiketa plastike; Rafte 

të mobilieve; Brava, jo prej metali, për automjete; Dërrasë prej druri; Fuçi, që nuk është 

prej metali; Voza, jo prej metali; Çezma, jo prej metali, për vozë; Pajisje të dritareve, jo 

prej metali; Bllokues të dritares, jo prej metali ose gome; Shula, jo prej metali, për dritare; 

Bulona të kornizës së dritares (jometalik -); Punime artistike prej druri, dylli, argjilës ose 

plastikës; Shporta për peshkimi; Shtiza flamuri që mbahen me dorë, jo prej metali; Kupa 

për shishe, jo prej metali; Rafte për shishe; Tapa për shishe; Arka për shishe prej druri; 

Mbyllëse për shishe, jo prej metali; Dërrasë për copëzim [tryezë]; Ndarëse që qëndrojnë 

vetë [mobilie]; Trajtim të paletave, jo prej metali; Grepa, jo prej metali, për shina rrobash; 

Grepa për perde; Mbajtëse për perde, jo prej materialit të tekstilit; Rule për perde; Kashta të 

gërshetuara, përveç hasrave; Krehër për koshere bletësh; Rafte për pjata; Rafte për armë; 

Shporta [kosha] për transportin e sendeve; Shufra për kapjen e vaskës, jo prej metali; 

Pasqyra që mbahen me dorë [pasqyra tualeti]; Varëse rrobash, jo prej metali; Shpërndarës 

të faculetave, të fiksuar, jo prej metali; Mbajtës për peshqir [mobilie]; Arka; Numra të 

shtëpive, jo prej metali, jotë ndritshme; Brirë të drerit; Stola; Fjongo prej druri; Çekërke 

prej druri për fije, mëndafsh, korda; Krehër për mjaltë; Bri, i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar; Mbulesa (Rroba -) [ruajtje]; Mbajtëse për kapelë; Kolibe për kanakarë për 

amvisëri; Kolibe; Qafore për identifikim, jo prej metali; Etiketa jometalike për qenë; Grila 

të dritareve të brendshëm me tekstil; Rrogoza për gjumë; Mengene jometalike për kabllo; 

Rrjetë rreth oxhakut; Kanistra, jo prej metali; Bordura prej plastikës për mobilie; Karroca 

për kompjuterë [mobilie]; Kabinete indeksi; Sëndukë, jo prej metali; Karrige të larta për 

bebe; Dubak për foshnje; Mbështetëse; Varëse për rrobash dhe grepa për rroba; Grepa për 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

235 

 

rrobash, jo prej metali; Manikinë dhe kukulla për rrobaqepës; Mbajtëse për pallto; Reza, jo 

prej metali; Arka për sirtarë; Tabela të konzollave; Jastëkë; Nënkresë; Jastëkë për 

pozicionimin e kokës për bebe; Mbështetëse për kokë [mobilie]; Jastëkë për mbështetje të 

kokës për foshnje; Korale; Vepër shportarie; Tapa; Vende për gërvishtje për mace; Kryqe 

prej druri, dylli, argjile ose plastike, vetëm për stoli; Punime artistike prej druri, dylli, 

argjile ose plastike; Kosha; Kuti vegla, jo prej metali, bosh; Sëndukë për vegla, jo prej 

metali, bosh; Katedër; Shtretër për kanakarë; Shtretër me ajër, jopër qëllime mjekësore; 

Mbështetëse me ajër, jopër qëllime mjekësore; Jastëkë me ajër, jopër qëllime mjekësore; 

Dyshekë me ajër, jopër qëllime mjekësore; Qilima për kosha për foshnje; mobilie; Mobilie 

[dekorimi]; Shporta e Moisiut; Guaca; Kuti për fole për kanakarë amvisërie; Ventilator për 

përdorim personal, joelektrikë; Kunja, jo prej metali; Kuti për fole; Shpërndarës për qese të 

mbeturinave të qenve, të fiksuara, jo prej metali; Paret portativ [mobilie]; Kontejnerë për 

kullimin e vajit [jometalikë]; Perde me rruaza për dekorim; Dollapë prej drurit ose 

plastikës; Ornamente për korniza të fotografive; Lidhëse për perde; Pjesë të drurit për 

koshere bletësh; Shufra për fotografi; Bastun prej palme kacavjerrëse; Mbajtëse për makina 

llogaritëse; Rafte; Reza, jo prej metali; Mentesha, jo prej metali; Rafte për ekspozim; Stola; 

Karrige për kuvertë; Shenja prej druri ose plastike; Mbajtëse për ombrellë; Kallamishte 

[materiale për gërshetim]; Çikrikë jomekanikë, jo prej metali, për zorrë fleksibile; Çikrikë 

për mbështjellje, jo prej metali, jomekanikë, për zorrë fleksibile; Bravë, përveç elektrike, jo 

prej metali; Çelësa plastikë; Organizues për ekspozimin e bizhuterive; Tabelë për varjen e 

çelësave; Mbajtëse për kostume; Dollapë; Vidha, jo prej metali; Dado, jo prej metali; Vidha 

të klasës së parë, jo prej metali, për shishe; Rafte për makina shkrimi; Tavolina të shkrimit; 

Tavolina; Dollapë; Mobilie shkollore; Mbulesa për veshje [rroba]; Kontejnerë lundrues, jo 

prej metali; Tryezë me rrota [mobilie]; Ulëse prej metali; Pasqyra (qelq i shkrirë); Pllaka 

prej pasqyrës; Sëndukë për lodra; Shkallë prej druri ose plastikës; Rrogoza, të lëvizshëm, 

për lavamanë; Piketa, jo prej metali, për bimë ose pemë; Bazamente për vazo me lule; 

Shtylla jo prej metali; Statuja prej druri, dylli, argjile ose plastike; Shkallore me këmbë 

[shkallë], jo prej metali; Tavolina për qëndrim në këmbë; Korniza për qëndisje; Ndalës, jo 

prej qelqi, metali ose gome; Parakolpe mbrojtëse për shtretër portativ, përveçse prej liri; 

Bordura prej kashte; Kashtë të gërshetuar; Dyshekë (Kashte -); Ulëse; Mbajtëse për varëse 

rrobash; Tabaka, jo prej metali; Shporta të bukëpjekësit për bukë; Shufra për shkallë; 

Tabela; Shufra për shpatulla [zgjedha]; Shkallë të vogla, jo prej metali; Pajisje për dyer, jo 

prej metali; Bulona jometalike për dyer; Ndalues për dyer, jo prej metali ose gome; Doreza 

për dyer, jo prej metali; Zile të dyerve, jo prej metali, joelektrike; Trokitës për derë, jo prej 

metali; Shula, jo prej metali; Valvola, jo prej metali, përveç pjesëve të makinave; 

Ambalazhe prej plastikës; Kapëse plastike për mbylljen e qeseve; Kapakë për mbyllje, jo 

prej metali; Qelqe (të shkrira) [pasqyra]; Vitrinë ekspozuese; Shtëpi për zogj; Unaza për 

perde; Pulla plastike për grila të dritareve; Shina mbështetëse për perde; Shtylla për perde; 

Platform për ndërrimin e foshnjave; Mushama ndërruese; Lloj djepi; Zile të erës [dekorim]; 

Mbështetëse, që nuk është prej metali, për mobilie; Tavolina për projektim; Rafte për 

revista; Mbajtëse ekspozuese për gazeta; Kunja për tendë, jo prej metali; Punime kabineti.   

21  Artikuj për pastrimin e dhëmbëve; Brusha dhe artikuj të tjerë për pastrim, materiale për 

krijimin e brushave; Pajisje për kontrollin e dëmtuesve dhe llumit; Takëm, enë gatimi dhe 

kontejnerë; Gota, enë për pije dhe enë për përgatitje të pijeve alkoolike; Artikuj për 

mirëmbajtjen e veshjeve dhe këpucëve; Mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjë; 

Aparate për aromatizimin e ajrit; Kosha për pluhur; Mjete për pastrim; Arka për monedha 
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(arka Piggy); Statuja, figura, pllaka dhe vepra artistike, të bëra prej materialeve të tilla si 

porcelani, terrakote ose qelqi, të përfshira në klasë; Xham i papërpunuar dhe gjysmë i 

përpunuar, i pa specifikuar për përdorim; Kapakë për akuarium; Kosha për pluhur; Pajisje 

për heqjen e grimit; Shpërndarës i aerosolit, që nuk është për qëllime mjekësore; Shoshitësi 

të shkrumbit për qëllime amvisërie; Vaskë që fryhen për banjë për foshnje; Brusha për 

vetulla; Enë për derdhje; Dorashka për larje të veturës; Dorashka për pjekje; Kriklla; 

Legenë [enë]; Enë qelqi të ngjyrosura; Pajisje për spërkatje; Fshesa; Doreza të fshesave; 

Kriklla për birrë; Mbajtëse të luleve dhe bimëve [aranzhim i luleve]; Spërkatës për ujitje të 

luleve dhe bimëve; Kuti për dritare; Vazo për lule; Lecka për larjen e dyshemesë; Furça për 

pastrim; Kuti për ëmbëlsira; Furça (përveç furçave të bojës); Llamba alabastër; Tigan; Enë 

spërkatëse për ujitje; Kunja prej metali (Gatim -); Dërrasa për prerjen e bukës; Kosha të 

bukës; Shporta për bukë për qëllime amvisërie; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse të hekurit 

për hekurosje; Brusha; Brusha për llamba; Koka për brusha elektrike të dhëmbëve; Mallra 

me brusha; Buste prej porcelani, qeramike, balte, terrakote ose qelqi; Enët për gjalpë; 

Kapakë të enëve për gjalpë; Lëkura kamoshi për pastrim; Stoli të pjatave; Mbyllës për 

kapakët e tenxhereve; Aparate deodorizuese për përdorim personal; Gota për vezë; Kova; 

Kavanoza (qelqi -) [damixhanë]; Kova për akull; Lugë për akullore; Mashë për akull; 

Brusha (Elektrike -), përveç pjesëve të makinave; Tërheqje dhe vrasje të insekteve (Pajisje 

elektrike për -); Krehër (elektrik); Heqës të qemerit, elektrike ose joelektrike; Nxjerrëse e 

tapave, elektrike dhe joelektrike; Çelëse të shisheve, elektrike dhe joelektrike; Brusha për 

dhëmbë, elektrike; Difuzerë elektrik për mjete kundër mushkonjave; Xhama të emaluar, 

jopër ndërtim; Bokallë të vegjël; Bokall të vegjël për vaj; Shkopinj; Kurthe për minj; Enë  

për kullim; Figura prej porcelanit, qeramikës, baltës, terrakotës ose qelqit; Termusë; Shishe; 

Kurthe për miza; Rrahëse për miza; Kallëpe për kube të akullit; Kallëpe [enë kuzhine]; 

Grazhde për kafshët; Dorashka për kopshtari; Kontejnerë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Enë për perime; Komplete për erëza; Kanaçe për ujitje; Lugë për pjekje [enë 

gatimi]; Qelqe që përmbajnë përçues të imët elektrikë; Qelq, i papërpunuar ose gjysmë i 

papërpunuar, përveç qelqit për ndërtimtari; Shishka prej qelqi [enë]; Boca prej qelqi 

[kontejnerë]; Kuti prej qelqi; Gota [enë]; Pjata prej qelqi; Mozaikë prej qelqi, jopër 

ndërtimtari; Xham i pluhurosur për dekorim; Lesh xhami, përveçse për izolim; Dorashka 

për furrë; Skarë [enë gatimi]; Hekur mbështetës mbi skarë; Krehra për flokë (me krehëse të 

mëdha-); Pompë për pastrimin e tubave të bllokuara; Makina për peta, që përdoren me 

dorë; Instrumente për pastrim, që përdoren me dorë; Mullinj për kafe, që përdoren me dorë; 

Mullinj për speca, që përdoren me dorë; Mullinj për qëllime amvisërie, që përdoren me 

dorë; Zgjerues për doreza; Pajisje për amvisëri; Doreza për qëllime amvisërie; Sfungjerë 

gërryes për pastrimin e lëkurës; Shtypës për pantallona; Kurthe për insekte; Kontejnerë të 

izoluar nga nxehtësia; Termusë; Kontejnerë të izoluar nga nxehtësia për pije; Kontejnerë 

me izolim termik për ushqim; Enë për të shërbyer [tabaka]; Enë për shërbimin e kafesë 

[takëm]; Brushë për katran, me shkop të gjatë; Krehër; Çanta për krehër; Shtamba; Boca; 

Etiketa të bocës; Kapakë të pjatave për djathë; Tenxhere; Kavanoza për gatim; Qeramikë 

për qëllime amvisërie; Ndezëse për qirinj; Kavanoza për qirinj [mbajtës]; Unaza për qirinj; 

Barela për veshje; Shtypëse (Hudhra -) [enë kuzhine]; Grepe për pulla; Kallëpe për gatim 

[kallëpe]; Komplete të tenxhereve për gatim; Kazanë; Qese rrjetë për gatim, përveç atyre 

për mikrovalë; Tenxhere për gatim; Pajisje gatimi, joelektrike; Shporta për qëllime 

amvisërie; Demixhanë; Brusha kozmetike; Pajisje kozmetike; Lopatëza kozmetike; 

Shtypëse për kravatë; Kristal [enë qelqi]; Kallëpe për ëmbëlsira; Enë për kuzhinë; Pajisje 
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për kuzhinë; Brusha për njomje; Qese të ftohta për ftohjen e ushqimit dhe pijeve; Qese 

izotermike; Shishe për frigorifer; Punime artistike prej porcelani, qeramike, balte, terrakote 

ose qelqi; Fole për vezë, artificiale; Enë për ngjitëse; Shandanë; Komplete për lëngje; 

Kulluese për përdorim në amvisëri; Majolikë; Mbështjellës, jo prej letrës, për vazot e 

luleve; Mbajtëse e thikave për tryezë; Enë për tundje; Fshesa për pluhur për mobilie; 

Shtupa për dysheme; Enë për shtypje për përdorim në kuzhinë; Aparate të ujit për pastrimin 

e dhëmbëve dhe mishrave; Oturak për dhoma; Furça për thonj; Shtroja për gota, jo prej 

letrës ose tekstilit; Mbulesa për tavolinë, jo prej letrës ose tekstilit; Çarçaf për tavolinë, jo 

prej letrës ose tekstilit; Aparate për fshirjen e pluhurit, joelektrike; Ngrohëse për shishe për 

ushqim, joelektrike; Avulluese të ushqimit, joelektrike; Tenxhere të nxehta, jongrohur me 

rrymë; Ndarëse e vezëve, joelektrike, për qëllime amvisërie; Enë për skuqje të patateve, 

joelektrike; Presë për fruta, joelektrike, për qëllime amvisërie; Filtra për kafe, joelektrike; 

Xhezve, joelektrike; Zirëse-filtruese e kafesë, joelektrike; Blenderë, joelektrikë, për qëllime 

amvisërie; Grirëse për kuzhinë, joelektrike; Lustrim të dyllit (Aparatura për -), joelektrike; 

Aparate dhe makina për lustrim, për qëllime amvisërie, joelektrike; Rrahëse, joelektrike; 

Rrahëse për vezë, joelektrike, për qëllime amvisërie; Autoklava, joelektrike, për gatim;  

Pajisje për lustrim të dyllit, joelektrike, për këpucë; Presa për tortilla, [pajisje kuzhine] 

joelektrike; Kuti portative për ftohje, joelektrike; Pajisje për bërjen e ëmbëlsirave, 

joelektrike; Çajnikë, joelektrikë; Thërrmues për përdorim në kuzhinë, joelektrike; Kupa për 

fruta; Arrëthyese; Dorashka për furrë; Xham opaline; Gota prej letre ose plastike; Kuti për 

shpërndarjen e peshqirëve prej letre; Shporta për mbeturinave prej letre; Pjata prej letre; 

Avullues të parfumeve; Vazo prej letrës; Furça për kuaj; Shporta për piknik (të pajisur -), 

duke përfshirë pjatat; Pjata për parandalimin e zierjes së tepërt të qumështit; Prerëse të 

tortave [biskotave] cutters; Doreza për lustrim; Lëkurë për lustrim; Materiale për lustrim 

për të bërë shkëlqim, përveç preparatebe, letrës dhe gurit; Materiale [leckë] për lustrim; 

Artikuj prej porcelani; Kuti për drekë; Kuti kozmetike për pudër; Pufka për pudër; Kovë me 

rrota për shtukë për dysheme; Vatë për pastrim; Spërkatës; Brushë për rroje; Mbajtëse për 

brusha të rrojes; Kurthe për minj; Djegës të parfumeve; Absorbues të tymit për qëllime 

amvisërie; Rende për kuzhinë; Lecka për pastrim; Përzierja e lugëve [pajisje të kuzhinës]; 

Lugë për kokteje; Tas për sallatë; Mashë për sallatë; Përzierës të kripës; Brusha për 

pastrimin e rezervuarëve dhe kontejnerëve; Legenë [tase]; Garuzhdë për qëllime amvisërie; 

Vatë për pastrimin e metaleve; Vatë gërryese për qëllime kuzhine; Shenja prej porcelani 

ose qelqi; Tampon për grim; Dërrasë për prerje për kuzhinë; Luhare për të shërbyer verë; 

Lugë për këpucë; Brusha për çizme; Këllëf për këpucë; Mbulesa për enë; Enët; Këmbje 

[pajisje për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime amvisërie; Mbajtës për sfungjerë; Enë për salca 

(enë prej balte -); Kuti për sapun; Enë për sapun; Shpërndarës të sapunit; Sitë [pajisje 

amvisërie]; Tabakë rrotulluese për erëza; Garuzhdë për shërbim; Mbajtëse të pecetave të 

tavolinës; Unaza për peceta; Sita [pajisje amvisërie]; Shishe shifoni për ujë të gazuar; 

Brushat të dyllit për ski; Arka derrkuc; Arka derrkuc; Lopatëz për përdorim në kuzhinë; 

Enë prej metali për bërjen e akullit dhe pijeve të ftohta; Mbajtëse të kartave të menysë; 

Çanta zbukuruese të ëmbëltoreve [çanta pastiçerie]; Kallëpe dhe tuba për dekorimin e 

tortës; Grykë e zorrës për ujë; Furça për larjen e enëve; Lesh çeliku për pastrim; Mbajtëse e 

vaskave të lëvizshme për fëmijë; Shina dhe unaza për peshqirë; Statuja prej porcelani, 

qeramike, balte, terakote ose qelqi; Leckë për fshirjen e pluhurit; Fshesa me pendë; Enë 

balte; Pirun i gjatë për çizme; Kallëpe për çizme [zgjatës]; Pëlhura (Kova të punuara nga 

endja e -); Ndalëse xhami; Shtypëse për përdorim në kuzhinë; Kuti pemësh për kafshë 
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shtëpiake; Kruese; Tasa për supë; Tabaka për qëllime amvisërie; Enë për fruta; Pajisje për 

tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Enë për shërbim [enë]; Faqore; Kupa; 

Kulluese për çaj; Shtrojë për qeset e çajit; Kuti për çaj; Tasa për çaj; Mbulesë për çajnik; 

Enë për shërbimin e çajit [takëm]; Kulluese për çaj; Prerës të pastave; Okllai, për amvisëri; 

Pjata; Makinë fshirëse për qilima; Rrahës qilimash [vegël dore]; Qime (Kafshe -) [furça]; 

Krehër për kafshët; Tabaka thërrmuese; Pajisje tualeti; Furça tualeti; Qese për tualet; 

Mbajtëse të rrotullave të tualeteve; Shpërndarëse të rrotullave të tualeteve; Sfungjer për  

tualeti; Kapakë të tenxhereve; Tenxhere; Enë balte; Dorashka për furrë; Mbajtëse të 

tenxhereve; Lopatëza për tortë; Banjë për foshnje, të lëvizshme; Govatë; Kafaze për 

kanakarë amvisërie; Hinka; Faqore; Enë qelqi për pije; Enë për pije; Kashtë për pije; Lugë 

(Pije -); Mashtrapë; Govatë për ushqim; Mbulesa të dërrasës për hekurosje, në formë; 

Pjatëza; Vazo; Banjë për zogj; Kafaze për zogj; Unaza për zogj; Pllaka larëse; Kunja për 

rroba; Rafte për tharjen e veshjeve; Rafte për tharjen e rrobave; Kazanë për larje; Pjata të 

disponueshme për tavolinë; Aeratorë të verës; Pipeta [shijues të verës]; Kube akulli për më 

shumë përdorime; Brusha për qerpikë; Kulluese e shtupave; Lecka prej leshi për pastrim; 

Brusha për dhëmbë; Fije për qëllime dentare; Rrëmojsa; Mbajtës të rrëmojsave; Ndarës të 

gishtave me shkumë për përdorim në pedikyr; Akuariume shtëpiake; Terrariume 

(shtëpiake-) [për kultivimin e bimëve]; Terrariume (shtëpiake-) [peshkore]; Tasa për 

sheqer; Mashë për sheqer.   

22  Materiale për tapiceri dhe mbushje; Litarë për tërheqjen e veturave; Litarët për varjen e 

fotove; Lidhëse, jo prej metali; Shirita mbështjellës ose lidhës, jo prej metali; Fije, jo prej 

metali, për mbështjellje ose lidhje; Liber; Spango; Spango për paketimi; Tufë mëndafshi; 

Rrjete për ushqimin e kafshëve; Shirita konopi; Rrjetë varëse për shtrirje; Hobe, jo prej 

metali, për trajtimin e ngarkesave; Jutë; Kabllo, jo prej metali; Kapok; Rripa, jo prej metali, 

për trajtimin e ngarkesave; Strehë prej tekstilit; Thasë rrjetë për larje lavanderi; Rrjeta; 

Spango për rrjeta; Rrjetë lidhëse; Spango të bëra prej letre; Bordurë dylli; Letër katramat; 

Rafia; Rripa, jo prej metali, për trajtimin e ngarkesave; Kordonë; Sizal; Letër zalli; Lesh i 

kardhur; Shkallë prej litari; Litarë, jo prej metali; Qese [zarfe, thasë] prej tekstili, për 

paketim; Litar për paketim; Mbështjellës Bratice; Tenda  

23  Fije dhe penj; Pëlhurë pambuku; Fije pambuku; Fije shanili; Fije elastike dhe fije për 

përdorim tekstili; Fije; Fije të leshit të qelqit për përdorim tekstili; Fije gome për përdorim 

tekstili; Fije dhe penj të vërtetë të kërpit; Fije dhe penj jute; Fije dhe penj kokosi; Fije dhe 

penj prej mëndafshi artificial; Penj prej materialeve plastike për përdorim tekstili; Fije dhe 

penj prej liri; Penj dhe fije për qepje; Fije mëndafshi; Fije dhe penj për qëndisje; Fije dhe 

penj për arnime; Rrotull mëndafshi; Stof i lëmuar; Rrotull i penjve dhe fijeve; Fije leshi; 

Fije Angora; Fije dhe penj pambuku të përdredhur  

24  Rroba dushi; Çarçaf për shtrat; Etiketa të tekstilit; Perde; Materiale për filtrim prej 

tekstilit; Pëlhura; Mbulesa për kuzhinë dhe tavolinë; Mbulesa për mobilie; Material tekstili; 

Mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallrat e tekstilit; Varëse muri; Lecka për heqjen e 

grimit; Lecka për qelqi [peshqir]; Çanta gjumi për bebe; Rroba dushi, përveç veshjeve; 

Banderola prej tekstilit ose plastikës; Pëlhurë e hollë pambuku; Mbulesa shtrati; Mbulesa 

shtrati prej letre; Çarçaf shtrati; Bordura të shtratit; Mbulesa jastëkësh; Batanije për 

kanakarë amvisërie; Batanije të tekstilit për printerë; Perde dushi prej tekstili ose plastike; 

Materiali i endur elastik; Pëlhurë shtrëngimi; Etiketa të tekstilit; Banderova të tekstilit ose 

plastikës; Perde prej tekstili ose plastike; Mbajtëse të perdeve prej materialit të tekstilit; 

Pëlhurë për djathë; Shtinjakë; Këllëf jastëku; Rrjeta për mushkonja; Mbulesa për dyshekë; 
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Shtroj tryeze prej tekstili; Perde për dyer; Velenxa [batanije për këmbët]; Perde; Thes 

gjumi; Tufa për fëmijë; Rroba thes për gjumë; Mbulesa për mobilie; Mbulesa shtrati; 

Pëlhura për ndërrimin e pelenës për bebe; Peshqirë për fytyrë [të bërë nga materialet e 

tekstili]; Peshqire prej tekstili; Pëlhura për këpucë; Pëlhura; Shami prej tekstili; Shtroja për 

tavolinë prej tekstili; Çarçafë tavoline jo prej letre; Peceta tekstili; Mbulesa tavoline, jo prej 

letre; Pëlhura avoline, jo prej letre; Mbulesa për kapakë tualeti të pajisur prej pëlhure; 

Pëlhura; Çarçafë; Shtroja për gota prej tekstili; Mushama që përdoren si mbulesa tavoline; 

Murale të tekstilit; Të brendshme prej pëlhure; Dorashka të banjës; Pëlhura të kopjuara për 

qëndisje.  

25  Veshje; Kapelë; Këpucë; Take; Kostume; Pantallona të foshnjave [veshje]; Pajë e 

foshnjes së porsalindur [veshje]; Kostume të notit; Mbathje për banjë; Rroba banjo; Tasa të 

banjës; Sandale të banjës; Pantofla të banjës; Bandanas [qafore]; Bereta; Ngrohës të 

këmbëve; Veshje prej imitimeve të lëkurës; Veshje letre; Kasketë (kapelë); Boa [qafore 

gëzofi];  Teddies [mbathje]; Pantallona të shkurtra boksiere; Sutjena; Uniformë kishtare; 

Fustana; Kilota burrash; Kapele dushi; Shtrojë; Katrore të xhepit; Espadrila; Kostumet për 

maskaradë; Dorashka; Jelekë peshkimi; Pelerinë për prerjen e flokëve; Këpuca futbolli; 

Gabardinë [veshje]; Galloshe; Dollakë; Rripa (para -) [veshje]; Pajisjet që nuk rrëshqasin 

për këpucë; Rripa [veshje]; Veshje për gjimnastikë; Këpucë gjimnastike; Gjysmë-çizme; 

Shalle; Doreza [veshje]; Zgjedhet e këmishës; Bluza; Pjesë e parme të këmishave; Nalle; 

Pantollona; Çorape të larta mbi gju; Aski; Breza; Kapela; Korniza (për kokë-) [skelete]; 

Xhaketa [veshje]; Xhempere; Xhaketa stafi [veshje]; Uniforma të xhudos; Jelek grash [të 

brendshme femrash]; Kapele të kafkës; Dukserë [veshje]; Uniforma të karatesë; Kimono; 

Veshjet (të gatshme -) [pjesë të veshjeve]; Veshje të gatshme për mbajtje; Kamisolë; Korse; 

Mbështjellës të shpatullave; Kravata; Askot kravatë; Këmisha me mëngë të shkurtra; 

Përparëse, pa mëngë, jo prej letre; Përparëse, jo prej letre; Veshje lëkure; Dollakë 

[pantallona]; Të brendshme; Kollare të ndashme; Veshje esnafe; Mansheta; Pallto; Mantele; 

Korse; Toge; Këllëf gëzofi për duar [veshje]; Kapela [veshje]; Maja të kapelave; Gëzofë 

për këmbë, jo të ngrohura me rrymë; Veshje të jashtme; Këllëfe gëzofi për veshë [veshje]; 

Kombinime [veshje]; Pantofla; Kapele (Letër -) [veshje]; Gëzof me kapuç; Pelerinë; Gëzof 

[veshje]; Peliçe; Këmisha nate; Ponço; Polovër; Pizhame; Veshje çiklistësh; Bordura për 

këpucë; Veshje kundër shiut; Pantallona për kalori; Funde; Sandale; Sari; Saronga; Shami 

për qafë [shall]; Shirit për mbajtje; Veshje për gjumë; Maska për gjumë; Vello [veshje]; 

Shami koke; Lidhëse të çizmeve; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje për absorbimin e 

djersëve; Astarë për absorbimin e djersëve; Çorape për absorbimin e djersëve; Ndërresa për 

absorbimin e djersëve; Mbrojtëse të veshjes; Doreza për ski; Çizme për ski; Shorce në 

formë të fundit; Pantallona të shkurtra; Çorape; Tërheqëse të çorapeve; Këpucë atletike; 

Këpucë sportive; kanptierë; Jelekë për atletikë; Çizme; Çizme deri te kyçi i këmbës; Shirita 

[veshje]; Rroba plazhi; Këpucë plazhi; Rroba të thurura [veshje]; Llastikë për çorape; 

Çorape; Mbajtës të çorapëve; Triko; Pulovër; Bluza; Toga; Veshje Pinafore; Çallma; 

Kominoshe pa këmbë; Mantil; Uniforma; Të brendshme; Funde; Xhepa për veshje; Veshje 

për skijim në ujë; Jelekë; Kapelet kryesore.  

26  Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj dekorativ tekstili; Byzylikë, përveçse 

për stoli, unazat për çelësa ose zinxhirë  për çelësa; Stoli të flokëve, rolele të flokëve, 

artikuj për fiksimin e flokëve, dhe flokë artificiale; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; 

Fruta, lule dhe perime artificiale; Distinktive për vesh, jo prej metali të çmuar;  
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Distinktive  [butonat] (Risi ornamentesh -); Aplikues [kinkaleri]; Përkrahës për krahë; 

Zgjerimi i bandave për mbajtjen e mëngëve; Litarë për veshje; Shirita dhe harqe, jo prej 

letre, për mbështjelljen e dhuratave; Stolisje për veshje; Brosha [pajisje për veshje]; Korda 

për zbukurim [gajtanë]; Fara ngjitëse për ngrohje për dekorimin e artikujve të tekstilit; 

Tokëza bashkuese; Shirita elastikë; Dredhëse të flokëve, elektrike dhe jo elektrike, përveç 

aparateve të dorës; Mjekra të rreme; Mustaqe të rreme; Shirita për pjesën e sipërme të 

perdeve; Pendë [aksesorë të veshjeve]; Mbrojtëse për gishta gjatë qepjes; Copa të ngrohura 

ngjitëse për harnimin e artikujve të tekstilit; Skaje; Komplete për qepje; Mica spangles; 

Qëndisje ari; Rripa për brez; Shami për flokë; Kapele për ngjyrosjen e flokëve; Kunja 

Bobby; Kunja për flokëve; Rrjeta për flokë; Harqe për flokë; Artikuj dekorativë për flokë; 

Kapëse për flokë; Zgjatje për flokë; Shtesa të flokëve; Grepa të thurur; Grepa [kinkaleri]; 

Gjilpëra lidhëse; Karficë për pantallona për çiklistët; Fiksues për aski; Mbajtëse të 

kapelave; Kunjat entomologjike; Fruda [qëndisje]; Bordura për veshje; Susta për veshje; 

Fruda për veshje; Kapëse për fustane; Funde me karner; Pulla; Shirita fiksues të grepave 

dhe togave; Kurora lulesh artificiale; Lule artificiale; Fruta artificiale; Kurora artificiale; 

Rruaza, përveçse për të bërë bizhuteri; Bimë artificiale; Kurora artificiale të Krishtlindjeve; 

Kurora artificiale të Krishtlindjeve të ndriçuara paraprakisht; Gërsheta artificiale për 

Krishtlindje; Gërsheta artificiale të Krishtlindjeve të ndriçuara paraprakisht; Kinkaleri, 

përveç fije; Letra të dredhura; Flokë të njeriut; Gjilpërë-Endëse; Çanta për gjilpëra; Kuti 

për gjilpëra; Jastëkë për gjilpëra; Gjilpëra; Gjilpëra për makineritë e krehjes së leshit; Kuti 

për qepje; Gjilpëra qepëse; Bordura të rreme; Kunja kaçurrela; Xhingla për veshje; Paruke; 

Flokë të rremë; Lidhëse [dantella]; Shirita për shpërblime; Nyje kryesore [toptha leshi]; 

Patente; Patente për çanta; Harqet e kinkalerisë; Tokëza për fustan të trupit; Tufa [pajisje 

veshje]; Bizë; Dantella këpucësh; Grepa këpucësh; Mbërthese këpucësh; Tamponë të 

supeve për veshje; Qëndisje argjendi; Bobinë për ruajtjen e fijeve ose leshit të qëndisjes [jo 

pjesë të makinerive]; Numra të konkurrentëve; Jastëkë për gjilpëra të vogla; Kunjat, përveç 

stoli [bizhuteri (Am.)]; Qëndisje; Gjilpëra për qëndisje; Kallëpe për ngjyrosje; Gjilpëra për 

ngjyrosje; Pendët e strucit [pajisje për veshje]; Gjilpëra për thurje; Paruke; Gërsheta; Tufëz 

[kinkaleri]; Pendë të zogjve [pajisje për veshje]; Skedat monogram për shënimin e lirit; 

Dantella të leshta.  

28  Pajisje gjuetie dhe peshkimi; Dekorime festive dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; 

Pajisje noti; Lodra, lojëra, artikuj për lojë dhe risi; Artikuj dhe pajisje sportive; Aparate për 

video lojëra; Pajisje peshkimi; Grepa për peshq; Shkopinj për peshkim; Rrotulluese për 

peshkim; Pajisje për peshkim; Goma lundruese me ajër për pishinë; Rraketake [lodër]; 

Makina për gjuajtjen e topave; Shirita ritmikë të gjimnastikës; Doreza bejsbolli; Lojëra 

ndërtimi; Blloqe ndërtimi [lodra]; Birile; Shkumësa të bilardos; Topa të bilardos; Shkopinj 

të bilardos; Tavolina të bilardos; Kartela të Bingos; Dërrasa për surfim; Harqe për gjuajte 

me hark; Mjete për gjuatje me hark; Doreza boksi; Lojëra në bord; Ornamente për pemët e 

Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; Mbajtëse e Pemës së 

Krishtlindjes; Damë [lojëra]; Tabelë për të luajtur damë; domino; Balona; Triçikël për 

foshnje [lodra]; Drone [lodra]; Karrema aromatik për gjueti ose peshkim; Shënjestra 

elektronike; Mbrojtëse për bërryla [artikuj sportivë]; Palestra për fëmijë; Zhvillues të 

gjoksit [ushtrues]; Armë (Topa me ngjyrë-) [aparate sportive]; Maska kostumesh; Pupël; 
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Automjetet lodra të kontrolluara nga distanca; Makina për ushtrime të fitnesit; Lojëra 

(Aparate për -); Aparate konjuktive; Sallone për lojëra; Kambana për pemët e 

Krishtlindjeve; Doreza golfi; Klube të golfit; Çanta Golfi, me ose pa rrota; Shporta për 

çanta golfi; Artikuj gjimnastikor; Gyroskopë dhe stabilizues fluturimi për aeroplanë model; 

Doreza për lojëra; Rruaza varëse; Mbështjellës i karremit; Shkopinj për hokej; Lojëra me 

kuaj; Stuko lodrash; Numërator për lojëra; Stenda të video lojërave; Kaleidoskopë; Lojëra 

me letra; Birila [lojëra]; Mbajtës të qirinjve për pemët e Krishtlindjeve; Rrjeta dore për 

peshkim; Rripa të alpinistëve; Klikera; Bonbona shpërthyese [kërcëlluese për Krishtlindje]; 

Brumë lodër; Mbrojtës për gjunjë [artikuj sportivë]; Karrem për gjueti ose peshkim; Çizme 

patinazhi me patina të bashkuara; Konfete; Majë rrotulluese [lodra]; Çanta për kriket; 

Kareme [artificiale]; Borë për pemët e Krishtlindjeve (artificiale -); Shkumës për bilardo; 

Shtanga dore; Lodra prej pelushi bashkangjitur me batanije të rehatshme; Shtanga të 

mëdha; Pipëz për lojë gjuetie; Tullumbace; Pistoleta ajri [lodra]; Mah-Jong; Kukulla; 

Maska [lojëra]; Kukulla Matrioshka [kukulla ruse me fole druri]; Mobilie [lodra]; 

Komplete të modelit të shkallës [lodra]; Gjilpëra për pompa për topa të fryra për lojëra; 

Rrjeta për sport; Paçinko (lojë japoneze); Dërrasa për lundrim; Kapele prej letrës për festa; 

Pinatas; Pistoleta lodra; Lodra të mbushura; Lojë me rrathë; Lodra prej pelushi; Thasë për 

goditje; Markues i bilardos; Kukulla; Shtretër për kukulla; Shishe ushqyese të kukullave; 

Shtëpi për kukulla; Rroba për kukulla; Dhoma për kukulla; Enigma; Rrip për dërrasa të 

surfimit; Lojëra me unaza; Skuter [lodra]; Patina në rrota; Rrota ruletë; Shah; Lojëra shahu; 

Kuaj lëkundës; Artikuj për ahengje; Mbrojtës të kërcit [artikuj sportivë]; Shënjestra; Doreza 

për mbushje [pajisje për lojëra]; Saja [artikuj sportivë]; Patina akulli; Rrjeta për flutura; 

Globe me borë; Këpucë dëbore; Filma mbrojtës të përshtatur për ekranet për lojëra të 

lëvizshme; Tamponë (mbrojtës -) [pjesë të kostumeve sportive]; Pishina (not -) [artikuj për 

lojë]; Dërrasë kërcimi për not; Tregues të kafshimit [pajisje peshkimi]; Lopata për këmbë 

për not; Goma për krahë për notim; Rripa të notit; Xhaketa për not; Flluska sapuni [lodra]; 

Skejtborda; Lodra risi për ahengje; Pompa të adaptuara posaçërisht për përdorim me topa 

për lojëra; Topa për lojëra; Lojëra; Topa për lojë; Tavolinë futbolli për shtëpi; Zare; Lodra; 

Lodra për kanakarë; Automjete lodra; Figura lodrave; Modelet që janë lodra; Robotë lodra; 

Raketa tenisi; Hobe me llastik [artikuj sportivë]; Kontrollorë të konzollave të lojërave; 

Kontrollues për lodra; Shkopinj rrotullues; Rrjeta (Kamuflimi -) [artikuj sportivë]; Arushe 

Tedi; Aparate për hedhjen e topit të tenisit; Rrjeta tenisi; Maska teatrale; Mbështetës 

(atletikë për burra -) [artikuj sportivë]; Artikuj shpërthyes për ahengje; Tabela për 

pingpong; Pëllumba balte [shënjestra]; Kurthe prej pëllumbave prej baltës; Lojëra portative 

me ekrane të lëngshme kristali; Lojëra dhe lodra portative që përfshijnë funksione 

telekomunikuese; Trampolina; Lojëra tavëll; Kozmetika lodrave [jo të përdorshme]; 

Automjetet me përmasa të modeleve;  

Ski për ujë; Pemët e Krishtlindjeve të materialit sintetik; Luhatëse; Kupa për zare; Pikado; 

Disqe fluturuese [lodra]; Kapakë shpërthyes [lodrat].   

29  Peshk, ushqim deti dhe butakë; Peshk dhe mëlmesa nga ushqimi i detit; Mish; Mëlmesa 

mishi; Xhel, xhem, komposto, mëlmesa pemësh dhe perimesh; Djathë; Prodhime bulmeti  

dhe zëvendësues bulmeti; Vajra dhe yndyra; Supa dhe lëngje mishi, ekstrakte mishi; Pemë 

të procesuara, kërpudha dhe perime (duke përfshirë arra dhe thjerrëza ); Vezë shpendësh 

dhe prodhime vezësh; Insekte dhe larva të përgatitura; Ajvar [speca të konservuar]; 

Qumësht me proteina; Ekstrakte bari për ushqim; Algjinate për qëllime gatimi; Vov 

joalkoolik; Pure mollash; Aranzhime për ushqim të procesuar; Pastë patëllxhani; Bluzhda 
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gjize; Lëng mishi; Xhalpë; Kremë gjalpi; Hurma; Gjizë; Mishra të kripu; E kuqja e vezëv ; 

Peshk i kripur; Vezë pluhur; Albumina për qëllime gatimi; Gjalpë kikirikash; Qumësht 

kikirikash; Eskamolet  [larva thneglash që hahen, të përgatitura]; Shpendë çerdhesh që 

hahen; Kastraveca turshi; Vaj ulliri ekstra i virgjër; Falafel; Patatina patatesh me pak 

yndyrë; Përzierje që përmbajnë yndyra për flegra buke; Fileto peshqish ; Ushqime të 

përgatitura me peshq; Peshq, të konservuar; Muse (Peshk-); Koncentrate paçe; Ekstrakte 

mishi; Mish i konservuar; Patatina pemësh; Pemë të konservuar në alkool; Xhel pemësh; 

Pulpa pemësh; Ushqim pikniku me bazë pemësh; Xhel; Mish i thatë me ngrirje; Perime të 

thata me ngrirje; Perime, të gatuara; Pemë të gatuara; Xhelatinë; Bajame të bluara; Perime, 

të konservuara [në kanaqe(Am.)]; Muse (Perime-); Sallata perimesh; Pije joalkoolike të 

bazuara në qumësht kokosi; Pije joalkoolike të bazuara në qumësht bajamesh; Kokos, i 

tharë; Perime, të thara; Arra të aromatizuara; Qumësht i kondenzuar; Guakamole  [avokado 

të shtypura]; Qumësht tërshëre; Xhem xhenxherfili; Jogurt; Gjalpë kokosi; Pemë të 

kristalizuara; Arra të sheqerosura; Patate të fërguara; cufla patatesh; Budingje me bazë 

patatesh; Bluzhda patatesh; Kaviar; Kefir [pije joalkoolike qumështi]; Humus  [pastë 

leblebish]; Kimçi  [gjellë perimesh të fermentuara]; Gjalpë kokosi; Vaj dhe yndyrë kokosi  

[për ushqim]; Qumësht kokosi; Vaj kokosi për ushqim; Komposto; Xheme; Artiçokë, të 

konservuara; Fruta mali, të konservuara; Fasule, të konservuara; Bizele, të konservuara; 

Thjerrëza, të konservuara; Ullinj, të konservuar; Kërpudha, të konservuara; Fasule soja, të 

konservuara, për ushqim; Tartufe, të konservuara; Qepë, të konservuara; Peshq, të 

konservuar; Hudhra [të konservuara]; Legën, i konservuar; Perime të konservuara; Mish i 

konservuar; Pemë të konservuara; Supa; Kumise  [pije jooalkoolike nga qumështi]; Pastetë 

mëlçie; Vaj liri për qëllime gatimi; Lecitin për qëllime gatimi; Vaj misri për ushqim; 

Qumësht bajamesh; Margarinë; Marmelatë; Qumësht; Zëvendësues qumështi; Thartues 

(Qumësht  -) për qëllime gatimi; Pije jooalkoolike qumështi, të dominuara nga qumështi; 

Prodhime bulmeti; Qumësht i thatë; Hirrë; Shejke qumështi; Guaca, jo të gjalla; Insekte që 

hahen, jo të gjalla; Peshq; Gaforre, jo të gjalla; Peshq të kripur, jo të gjallë; Sardine, jo të 

gjalla; Butakë, jo të gjallë; Shpendë, jo të gjallë; Mëlmesa me bazë arrash; Pemë, të 

konservuara [në kanaqe (Am.); Sallate pemësh; Vaj ulliri për ushqim; Vaj palmash për 

ushqim; Vaj palmash për ushqim; Pastë nga palca e perimeve; Pektinë për qëllime gatimi;  

Lëngje perimesh për gatim; Kastravecë turshi; Salcë nga boronica e kuqe [komposto]; 

Qumësht i fermentuar; pastë nga pemë të shtypura; Vaj kolze për ushqim; Qumësht orizi; 

Rjazhenka [qumësht i pjekur dhe i fermentuar]; Rrush të thatë; Kremë e bazuar në perime; 

Kremë [prodhime bulmeti]; lakër turshi; Pemë të qërruara;  Kremë e rrahur; Yndyrë; 

Krimba mëndafshi, për konsum njerëzor; Vaj susami për ushqim; Tahini [pastë me fara 

susami]; Smetana [kremë e thartë]; Pllaka soje; Qumësht soje [zëvendësues qumështi]; Vaj 

nga fara e sojës për ushqim; Vaj luledielli për ushqim; Yndyra ngrënëse; Mish derri; Vajra 

për ushqim; Supa  (Përgatitje për bërje -); Dhjamë veshkash për ushqim; Tofu; Qofte 

hamburgerësh nga tofuja; Pemë të ngrira; Pastë domatesh; Pure domatesh; Lëng domatesh 

për gatime; Aloe vera e përgatitur për konsumin njerëzor; Kikirika, të përgatitura; Kaproll; 

peshku, i përgatitur; Lajthi, të përgatitura; Arra të joprocesuara; Fara, të përgatitura; Fara 

luledielli, të përgatitura; Misër i ëmbël, i procesuar; Mish gjahu; Mish; Lëkura e tofus; 

Lëng limoni për qëllime gatimi; Poleni i përgatitura si ushqim; Unaza qepësh; Përgatitje për 

bërjen e bulionit; Agar-agar për qëllime gatimi; Cufla mollash; Molla të fërguara; Qumësht 

i aromatizuar; Banane të fërguara; Vaj nga fara të kias për ushqim; Patatinë me bazë 

perimesh; Perime të konservuara; Vaj kikirikash  [për ushqim]; Lule të thata ngrënëse 
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30  Bukë; Drithëra; Akull, akullore, jogurtë të ngrirë dhe sorbete; Drithëra mëngjesi, 

bollgur dhe tërshërë e bluar; Prodhime nga brumi, torte, kekë dhe biskota (gurabie); 

Drithëra të thatë dhe të freskët, fide dhe budingje; Tharme dhe agjentë fryrës; Kafe, çaje 

dhe kakao dhe zëvendësues për atë shkak; Miell; Shkopinj drithërash dhe energjie; Salcë të 

shijshme, çatni dhe pasta; Oriz ; Shurupe dhe melasa; Kripëra, erëza, aromatizues dhe 

kondimentë; Mbushje dhe glazura të ëmbla; Sheqerka (bombone), shufra të sheqerosura 

dhe çamçakëzë; Brumëra, qullë, dhe përzierjet e tyre; drithëra të procesuara, nisheste, dhe 

mallra të bëra për atë shkak, përgatitje gatimi dhe tharme; Sheqerna, ëmbëlsues natyror, 

mbushës dhe mbështjellës të ëmbël, prodhime bletësh; Shurup nga agava [ëmbëlsues 

natyror]; bari i detit [kondinment ]; Anis; Salcë mollash [kondinment]; Aromatizues , të 

tjera nga vajrat esencial, për pije jooalkoolike; Miell gruri; Aromatizues , të tjera nga vajrat 

esenciale, për torte; bakinë; Uthull birre; Agjentë trashës për gatimin e gjërave ushqimore 

;Akullore  (Agjentë lidhës për -); Lule ose gjethe për përdorim si zëvendësues çaji; Shujtë 

groshe; Karamele; Sheqerka peperminti për frymë si përdorim për freskues fryme; Kulaçe; 

Miell hejde [për ushqim]; Bullgur; Burritos; Biskota Petit-beurre; Kuskus  [semolina]; 

Çatni   [kondiment ]; Krutonë ; Kari [erëza]; Kustardë ; Muse (Ëmbëlsira  -) [i 

ëmbëlsirave]; çaj i ftohtë; kuba akulli; ëmbëlsira me kikirikë; letër orizi që hahet; Esenca 

për gjëra ushqimore, përveç  esencave eterike dhe vajrave esencialë; Uthull; Letër që hahet; 

Vermicelli [fide]; Prodhime brumi; Pite me mish ; Qull mishi ; Fonde ; salca pemësh ; 

Ushqime me ngrirje të thatë me përbërësin kryesor duke qenë brumi ; Ushqime me ngrirje 

të thatë me përbërësin kryesor duke qenë orizi ; Xhel pemësh  [ëmbëlsira ]; Xhel mbretëror; 

Misër, i bluar; Tërshëra të copëtuara; Shujtë me elb; Elb  (I copëtuar  -); Elb me lëvore; Pije 

joolakoolike me bazë çaji; Patatina  [produkte drithërash ]; përgatitje drithërash ; Shufra 

drithërash ; Ushqim pikniku ime bazë drithërash ; Erëza ; Kondimentë ;karafil  [erëz ]; 

Glukozë për qëllime gatime ; Aditivë gluteni për qëllime gatimi ; Semolina; Drithëra të  

bluar për ushqim njerëzor ; cufla tërshëre ; Ushqim tërshëre ; Drithëra me lëvore s; Tharm ; 

Mjaltë ; Senduiçë me salçiçe ; Xhenxherfil  [erëza]; Oriz instant ; Jogurt i ngrirë  [akuj 

ëmbëlsues ]; kafe ; kafe artificiale ; Përgatitje perimore për përdorim si zëvendësues kafeje 

; Aromatizues kafeje  [aromatizues ]; Pije jooalkoolike me bazë kafeje ; Kakao ; Pije 

jooalkoolike me bazë kakaoje ; Pije joalkoolike me bazë kamomili; karamele; kaparina; 

karamele; Miell patateje; Çamçakëz me balona; Çamçakëz për freskimit e gojës; Gurabie; 

Keçap; Kripë gatimi; Barëra kopshti, të konservuara  [barërishta ]; Kripë për ruajtjen e 

gjërave ushqimore; krekerë; Torte; Mbështjellës torteje  [krema ]; brum tortesh ;Akull; 

Tumerikë; Jamball  [ëmbëlsues]; Aromatizues ushqimi, tjetër nga vajrat esencial; Fara lini 

për qëllime gatimi [barishte]; Cufla misri; Drithëra të bluara Homini; Miell misri; 

Makarona; Makarona  [prodhime brumi ]; Maltozë; Maltë për konsumim njerëzor ; Biskota 

malti; Ekstrakti malti për ushqim; Ëmbëlsira nga bajamet ; Marinada; Marcipan; Pastë 

bajamesh; Majonezë; Ujë i kripur për gatim; Miell; Budingje me bazë mielli; Melasë për 

ushqim; Shurup i artë ; Pije joalkoolike kafeje me qumësht; Pije joalkoolike kakaoje me 

qumësht; Sutliash; Pije joalkoolike prej çokollate me qumësht; Arrë deti; Muesli; Ushqim 

me bazë tërshëre; Ëmbëlsues (Natyror -); Infuzione, jo mjekësore; Ushqime të përgatitura 

me bazë fidesh; Fide; Arra të mbështjella me çokollatë; Miell arrash; Onigiri [toptha orizi]; 

Sheqer palme; salcë pastash ; Pâtés encroûte; Pastila [ëmbëlsues ]; Drazhe  [ëmbëlsues ]; 

Pesto [salcë ]; Petits fours [torte]; Palapeta; Spec; Bukë xhenxhefili; Pepermint për 

ëmbëlsira; Sheqerka peperminti; Picalilli; Pica; Salcë boronice të kuqe [kondiment ]; 
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Ngjitëse bletësh; Shufra drithërash me proteinë të lartë; Budingje; Kokoshka; Pluhur për 

tortë; Kuishes; Ravioli; Torte orizi; Pulpë orizi për qëllime gatimi; Ushqim pikniku me 

bazë oriz ; Kremë e rrahur  (përgatitje për forcim  -); Salca për sallatë; Sandviçë; Çokollatë; 

Çokollatë për pije; Mëlmesa çokollate që përmbajnë arra; Mëlmesa me bazë çokollate; 

Muse (Çokollatë -); Tërë erëzat; Zefir  [ëmbëlsues]; Kripë selinoje ; Safron  [barishte]; 

Salcë me kastravecë turshi [kondiment ]; Kafe  (E papjekur -); Sago; Thermi buke; Krekerë 

orizi [senbei]; Sinap; Ushqim me sinap; Fara susami [barishte]; Pastë nga fara e sojës 

[Kondimentë]; Miell soje; Salcë soje; Sherbete [akuj]; salca [kondimentë]; Shpageta; Akuj 

ngrënës; Pluhura për akullore; Sodë buke [sodë bikarbonë për qëllime gatimi]; Mbulesë për 

pasqyre  [glazurë për pasqyre]; Nisheste për ushqim; Anisë yll; Tako; Miell tapioke; Çaj; 

Brumë; Fermentues për pasta; Pasta ushqimi të pluhurosur; Përzierje qulli për okonomijaki 

[Palapeta të shijshme japoneze]; Salcë domatesh; Tarte; Zbukurime prej çokollate për torta; 

Zbukurime të tortës të bëra nga sheqerka; Tortilia; Udon (fide me stil japonez ); Bukë e 

pazënë; Aromatizues i Vaniljes për qëllime gatimi; Vanilje  [zëvendësues i vaniljes]; 

Kuinoa e procesuar; fara të procesuara që përdoren si barishte; hejdë, e procesuar; Uafle; 

Mikrob gruri për konsumim njerëzor; materiale për lidhjen e suxhukut; Përgatitje aromatike 

për ushqim; Çikoreje [zëvendësues i kafes]; kanellë [erëza]; Gluteni i përgatitur si gjë 

ushqimore; Sheqer; Pralina; ëmbëlsues për dekorimin e bredhit ; Karamele; Biskota; 

Shurupi Agaves [ëmbëlsues natyror]; shurup panji; ëmbëlsira kremi (Dulce de leche).    

31  Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve dhe kafshëve; Lule; Pemë të freskëta, 

arra, perime dhe barishte; Gjëra  ushqimore dhe ushqim për kafshët; Të vjelat bujqësore 

dhe akuakulturore, horikulturë dhe produkte pyjore; Vend shtrirje dhe vend për nevoja 

fiziologjike për kafshët; Fara, sytha dhe farëzime për rritjen e bimëve; Kërpudha; 

Mbeturina bimore (material i papërpunuar); Bimët;  Terren natyral; Malte dhe drithëra të pa 

procesuara; Drunj dhe produkte pyjore; Bimë të aloe verës; Kanakarë  (Rërë aromatike për  

-) [nevoja fiziologjike]; Drunj; Sytha të luleve; Hithra; Ushqim kikirika për kafshët; Tortë 

nga kikirika për kafshët; Përtypës ngrënës për kafshët; Susam ngrënës, i papërpunuar; 

Ushqim peshku për konsumin e kafshëve; Fruta pylli, Pemë të freskëta; Kikirika, të 

freskëta; Lajthi të freskëta; Gjëra ushqimore për kafshët; Kashtë [ushqim (tagji)]; Ushqim 

për kafshët ; Drithëra për konsumim të kafshëve; Limonetë për tagji kafshësh; Ushqim për 

kanakarë; Pemë të freskëta; Perime të freskëta; Elb; Letër zalli  [nevoja fiziologjike ] për 

kanakarë; Pije për kanakarët; Drithëra  [drithërza ]; Bimë, të thata, për zbukurim; Tërshëra; 

Tharm për konsumim e kafshëve; Sanë; Dru i  zhveshur; Kulpëra; Biskota qensh; Patate, të 

freskëta; Mugull (farë -) për qëllime botanike; Krunde ; Krunde të shtypura për konsumim 

të kafshëve ; Kokosa; Guaska të kokosit ; Arra e kolës; Tagji forcuese e kafshëve; Kurora  

të luleve natyrale; Bërthama e thatë e kokosit; Fara liri për konsumim të kafshëve; Ushqim i 

lirit për konsumim të kafshëve; Ushqim liri [tagji ]; Misër; Tortë misri për bagëti; Bajame  

[fruta ]; Preparate për trashjen e bagëtive; Ushqim tezge për kafshët; Mushkë kashte; Lule; 

Terren natyral ; Fara drithërash, të papërpunuara; Kuinoa e papërpunuar; Veshët e 

papërpunuar të misrit të ëmbël [me lëvore ose pa lëvore]; Hejdë e papërpunuar; Fara liri 

ngrënëse, të papërpunuara; Arra  [fruta ]; Tortë vaji; Palma [gjethet e drurit të palmës]; 

Drunj palme; Fidanë; Speca [bimë ]; Poleni  [material i papërpunuar]; Tortë mushti për 

bagëti; Ushqim orizi për tagji ; Fara thekre; Lëvore të papërpunuara; Fara akacie, të 

papërpunuara; Fara kakaoje, të papërpunuara; Tapë e ashpër; Dru i papërpunuar; Fara; Asht 

sepje për shpendë; Rërë për nevoja fiziologjike për kafshët; Shtroje prej kashte; Kone 

pishash; Mall dërrase; Torfe shtrojash; Lule, të thata, për zbukurim; Oriz i papërpunuar; 
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Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve dhe kafshëve; Tagji; Kripë për bagëti; 

Ushqim shpendësh; Fruta dëllinjash; Bredha; Grurë; Embrion gruri për konsumim 

kafshësh; Rrënjë për konsumim kafshësh; Rrënjë çikoreje; Gëxhuta të kallamit  [material i 

papërpunuar ]; Kallam sheqeri; Tharm aktiv i thatë për kafshët; Kone kulpri.  

32  Birra dhe produkte birre; Pije joalkoolike; Përgatitjet holluese për të bërë pije; Preparate 

jo alkoolike për të bërë pije; Verë elbi [Birrë]; Kokteje me bazë birre; Kvass [pije jo 

alkoolike]; Birra e maltë; Wort malt; Pije të gazuara me aromë; Pije me bazë arrë dhe soje; 

lëngje; Waters; Pije aloe vera, jo-alkoolike; Aperitivët, jo-alkoolikë; Kokteje, jo-alkolike; 

Pije te lehta; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me 

kafe; Pije jo-alkoolike me bazë mjalti; Uthull, joalkoolik; Pije energjetike; lëngje; Pije 

izotonike; Pije me hirrë; Pije sportive të pasura me proteina; Pijet me bazë orizi, përveç 

zëvendësuesve të qumështit; Sarsaparilla [pije jo alkoolike]; Smoothies; Sherbets [pije]; 

Pluhurat për pije thithëse; Pastilat për pije thithëse; Ujë i gazuar (Përgatitjet për të  

bërë -); Esenca për të bërë pije; Hops (Ekstrakte të -) për të bërë birrë; Shurupe për 

limonadë; pije; Lëngu (Përgatitjet për të bërë -); Shurupe për pije; Duhet rrushi, i 

pashqetësuar; Lëngje perimesh [pije]; Pije të fortifikuara ushqyese; Uji i gazuar i pasuruar 

me vitamina [pije]; Pije sportive; Pijet me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; 

Limonadë me xhenxhefil; Limonata; Ekstrakte frutash joalkoolike; Pijet jo-alkoolike të 

lëngut të frutave; Nektarët e frutave, jo-alkoolikë; Lëng domate [pije]; duhet; Ujë i gazuar; 

Ujë Lithia; Uji mineral [pije]; Uji seltzer; Ujërat e tryezës; Ujë sode; Ujëra [pije]; Ujëra me 

aromë; Pluhurat e përdorur në përgatitjen e pijeve joalkoolike; Verë pa alkool; Birra; Vaj 

birre.   

33  Pije alkoolike  (përveç birrës ); Pije të prapapërziera alkoolike ; pregaditje për bërjen e 

pijeve alkoolike ; verë molle ; verëra të fortifikuara ; verëra me shkumë ; Shpirto dhe pije 

alkoolike ; verë ; Ekstrakte pemore alkoolike ; Esenca alkoolike ; Ekstrake alkoolike ; 

Aperitivë ; Baijiu [pije alkoolike kineze e distiluar ]; Perry; Kokteje ; Pije të idhëta ; Pije 

alkoolike nga mjalti i fermentuar  [hydromel]; Nira [pije alkoolike me bazë të kallamit të 

sheqerit ]; Alkool orizi ; Anisi  [Liker ]; Arak [arak ]; Kurakao ; Pije të distiluara ; Kirsch; 

Likerë ; Likerë peperminti ; Rum; Sake; raki ; Shpirto  [pije ]; Tretës  [Likerë dhe shpirto ]; 

Xhin ; Uiski ; Vodka; Piquette; pemë  (pije alkoolike që përmbajnë  -); pije të parapërziera 

alkoolike , të tjera nga me bazë birre ; verë e kuqe ; Verëra të kuqe me shkumë ; Vera e 

bardhë ; verëra të bardha me shkumë ; Pijet që përmbajnë verë  [shpricerë ]; Verë me alkool 

të ulët ; verëra me shkumë ; verëra roze ; verëra të ngrohta ; Verëra natyrale me shkumë ; 

Verëra të ëmbla ; verëra tavoline ; Pije me bazë vere  

34  Aromatizues për duhan; take; Kontejnerët e duhanit dhe lagështirës; Drita për 

duhanpirësit; Artikujt e duhanpirësve; ndeshjet; Duhani i lirshëm, i lëkundur dhe i tub; 

Duhani dhe produktet e duhanit (përfshirë zëvendësuesit); Avullues personalë dhe cigare 

elektronike, dhe aromatizues dhe zgjidhje për to; matchboxes; Mbajtësit e ndeshjes; Duhan 

përtyp; Bimë për pirjen e duhanit; Snuff; duhani; cigare; cigarillos; Cigare që përmbajnë 

zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore; puro; Aromatizues, përveç vajrave 

thelbësorë, për duhanin; Letër thithëse për tubat e duhanit; Këshilla të qelibarit të verdhë 

për cigaren dhe mbajtësit e cigareve; Copat e gojës për mbajtësit e cigareve; Pastrues 

tubash për tubat e duhanit; Raftet e tubave për tubat e duhanit; Spitto për përdoruesit e 

duhanit; Paketat e duhanit; tuba; Makina xhepi për lëvizjen e cigareve; Filtrat e cigareve; 

Këshillat e cigareve; Letër cigaresh; Librat e letrave të cigareve; Mbajtës të cigareve; 

Prerësit e cigares;Mbajtës të cigares; Kutitë e bëra; Kavanoza të duhanit; Rastet e cigareve; 
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Rastet e cigares; humidors; të gurëve të zjarrit; Kontejnerë gazi për çakmakë; Aromatizues, 

përveç vajrave thelbësorë, për t’u përdorur në cigare elektronike; Cigare elektronike; 

Zgjidhje të lëngshme për përdorim në cigare elektronike; Avullues oral për duhanpirësit.  

35  Analiza e biznesit, kërkimi dhe shërbimet e informacionit;Reklamim, marketing dhe 

shërbime promovuese;Ndihma afariste, menaxhimi dhe shërbimet 

administrative;Reklamim, marketing dhe shërbime këshillimi, këshillimi dhe 

asistence;Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus;Shërbime të ekspozitës dhe 

ekspozitës;Kryerja e shfaqjeve tregtare;Shërbime të marrëdhënieve me 

publikun;Demonstratat e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produktit;Shpërndarja e 

reklamave, marketingut dhe materialit promovues;Sigurimi i hapësirës për reklamim, kohë 

dhe media;Studime të marketingut;Mbledhja dhe sistematizimi i të dhënave të 

biznesit;Analiza e çmimit të kostos;Shërbime të klipit të lajmeve;Reklama në 

internet;Shërbime online të shitjes me pakicë në lidhje me produkte kozmetike dhe 

bukurie;Rregullimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në 

internet;Sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;Prokurimi i kontratave [për të tjerët];Prokurimi i kontratave për të tjerët në 

lidhje me shitjen e mallrave;Aranzhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe shitjen e 

mallrave;Aranzhimi i kontratave, për të tjerët, për ofrimin e shërbimeve;Shitje me pakicë 

dhe shumicë në fushat e përgatitjeve të kujdesit për trupin, përgatitjet për pastrimin e trupit 

dhe kujdesit për trupin, parfumeritë dhe aromat, përgatitjet e higjienës orale, make-up, 

sapunet dhe xhel, përgatitjet për banjë dhe dush, deodorantë dhe antiperspirantë, preparate 

për kujdesin e lëkurës, përgatitje për flokët etj. trajtime për flokët, përgatitje depiluese dhe 

rruajtëse, përgatitje për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitje pastrimi dhe aromatizuese, lëndë 

djegëse dhe ndriçuese, preparate dietike dhe shtesa ushqimore, ushqim për bebe;Tregtia me 

pakicë dhe shitja me shumicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve 

për veshje, materialeve mbuluese mjekësore dhe aplikuesit, ilaçe dhe mjete juridike 

natyrore, teste shtatzënie, aparate higjienike dhe bukurie për qeniet njerëzore dhe kafshët, 

aparatet për stilimin e flokëve, aparatet për manikyr dhe pedikyr, flokët aparate për prerje 

dhe heqjen e flokëve, aparate rroje, mjete për përgatitjen e produkteve ushqimore, veglat e 

kuzhinës, thikat e kuzhinës dhe sendet e tavolinës, të dhëna të regjistruara;Shitje me pakicë 

dhe shumicë në fushën e programeve kompjuterike, teknologjisë së informacionit dhe 

aparateve audiovizuale, artikujve elektronikë dhe elektrikë, dhe aksesorëve të tyre, syzet, 

mbrojtësit e dëgjimit, mjetet ushqyese dhe dummies, ndihmat seksuale, aparatet mjekësore 

dhe veterinare dhe instrumentet, pajisjet kontraceptive, diagnostikuese, ekzaminimi dhe 

aparatet e monitorimit;Tregtia me pakicë dhe shitja me shumicë në fushat e aparateve 

masazh, ndriçimi, stoli, orë dhe orë, raste stoli dhe raste shikimi, vepra arti dhe figurine prej 

letre ose kartoni, dhe modele arkitekturore, materiale dekorative dhe artistike dhe media, 

çanta, qese dhe mallra për qëllime paketimi, paketimi dhe ruajtjeje letre ose kartoni, artikuj 

shkrimi, dhe materiale mësimore dhe mësimore;Tregtia me pakicë dhe shitja me shumicë 

në fushat e ngjitësit për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake, materiale të shtypura, 

letër dhe karton, artikuj letre të disponueshëm, çanta, qese dhe mallra për ambalazh, 

paketim dhe ruajtje të letrave ose kartonave ose plastike, mobilje dhe orendi, shtretër , 

shtratin, dyshekët, jastekët dhe jastekët, shtëpitë dhe shtretërit e kafshëve, dekorimet, 

artikujt e kopshtarisë;Tregtia me pakicë dhe shitja me shumicë në fushat e furçave, fshesave 

dhe materialeve për krijimin e furçave, enët, grupe dhe enë për tenxhere, gota, enë të 

pijshëm, takëm, enë gatimi dhe aksesorë bar, aparate pastrimi dhe artikuj për qëllime 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

247 

 

pastrimi, pajisje kozmetike dhe tualeti, dhe artikuj banjo, artikuj për blegtorinë, artikuj 

shtëpiakë për veshje dhe këpucë, artikuj tekstili dhe zëvendësues të tekstileve, shamive, 

këpucëve, aksesorëve të veshjeve, makinerive qepëse;Tregtia me pakicë dhe shitja me 

shumicë në fushat e artikujve të qepjes, fijeve, tekstileve dhe artikujve të tekstilit dekorativ, 

dekoratave të flokëve, curlers për flokët, artikuj për fiksimin e flokëve dhe flokë të rremë, 

artikuj dhe pajisje sportive, lojëra, lodra, lojëra dhe risitë, ushqim, produkte ushqimore, 

produkte shtazore dhe kushtet e kafshëve, pijet, produktet e duhanit, artikujt e 

duhanpirësve, mashtruesit e insekteve dhe artikujt;Tregtia me pakicë dhe shitja me shumicë 

në fushën e artikujve për bebe dhe foshnje, mobilje për bebe dhe foshnje, pjesë dhe pajisje 

për automjete, në veçanti vendet e fëmijëve, dhuratat, ekranet e diellit dhe artikujt e 

kujdesit, mallrat shtëpiake, aksesorët e telefonit celular dhe kartat e parakohshme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1325 

(220) 20/07/2020 

(731) Red Mill SH.P.K Shaqir Ingrishta 

Bregu i Diellit 2A Lagja e re A II, Prishtinë, 

KS 

(591) bardhe, kuq, zi  

(740)  Shkezen Rrahmani Martiret e 

Kombit, Mitrovicë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1327 

(220) 20/07/2020 

(731) FAES FARMA, S.A. 

MÁXIMO AGUIRRE, 14 – 48940 LEIOA 

(BIZKAIA), ESPAÑA, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  MECOLZINE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; leukoplastet, materiale 

për fashim; material për rregullimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  
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(210) KS/M/ 2020/1328 

(220) 20/07/2020 

(300) 3511395  13/07/2020  UK 

(731) Gaz & Jo Intellectual Property 

Holdings Limited Suite 4, Queripel House 

1 Duke of York Square London 

SW3 4LY, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  JO LOVES 

 

 
     

 

(511) 3  Sapune; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, locione për flokët; pastë dhëmbësh, 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryes. Solucion pas rrojes; balsam pas rrojes, 

locione dhe xhel; preparate për aromatizimin e ajrit; antiperspirante; preparate antistatike 

për qëllime shtëpiake; fleta tharëse antistatike; vajra, locione, kremra dhe xhel 

aromaterapie; preparate, vajra, locione, kremra, shkuma dhe xhel për banjë dhe dush; 

kremra, xhel, locione, serume, maska dhe shkuma për kujdesin e bukurisë; preparate 

zbardhuese për përdorim shtepiak; preparate zbardhuese për lavanderi; krem, locione, xhel, 

serum, maska dhe shkumë për fytyrën dhe trupin; pastrues trupi; preparate aromatike; 

shamponat dhe kondicionerët për flokët; largues i yndyrës për përdorim shtëpiak; 

detergjentë; preparate për larjen e enëve; zbutës dhe kondicionerë të rrobave; preparate për 

pastrimin e dyshemesë; preparatet për kujdesin e flokëve; aromat për flokët; kremra, 

locione, xhel, lëng për kujdesin e flokëve; pomada të flokëve; aromatizues shtëpie; leckë 

dhe letra të ngopura; preparate për lavendari; lustrues; potpourri (lule të thara 

aromatizuese); shpërndarës kallamishte dhe rimbushje për shpërndarës kallamishte; sprejë 

freskuese aromatike për pëlhurë; thasë për parfumimin e çarçafëve; sprej dhome aromatike; 

preparate për kujdesin e lëkurës. 

4  Qirinj dhe fitila për ndriçim.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1329 

(220) 20/07/2020 

(731) MIG SH.P.K. Icon Tower, K-10, 

Prishtinë, Tirana, KS 

(591) Kaltert, gjelbert, kaft, ngjyre ari, 

bardhe 

(740)  Shkelzen Rrahmani Martiret e 

Kombit, Mitrovicë 
 

(540)   
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(511) 36  Sigurimet; çeshtjet financiare; çeshtjet monetare; çeshtjet e patundhmërisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1330 

(220) 20/07/2020 

(731) KÖFTECİ YUSUF HAZIR YEMEK 

TEMİZLİK CANLI HAYVAN ET 

MAMÜLLERİ ENTEGRE GIDA 

İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Selçuk Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:73, 

İznik - Bursa / Turkey, TR 

(591) E Verdhe , E Zeze, E Bardhe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të konservuara, 

thara, ngrira dhe gatuara; xhele, reçel, komposto; vezë; qumsht, djath, gjalpë, jogurt (thallë) 

dhe prodhime tjera qumshti; vaj dhe yndyra për ushqim.   

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, pasta dhe petë (brume të mbushura); tapiokë 

dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga ceraliet (drithërat); buk, pastë dhe ëmbëlsira; 

çokollatë; akullore, sherbet dhe akuj tjerë të ngrënshëm; sheqer,   mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë; erëza, mëlmesa, bimë të konservuara; uthull, salca dhe mëlmesa 

tjera; akull (ujë i ngrirë).  

43  Shërbime për furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshem.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1331 

(220) 21/07/2020 

(731) METRO HOLDING SH.P.K. 

Rr. ”Agim Ramadani“, Nr.80, Prishtinë 

10000, Republika e Kosovës, KS 

(591) E kaltër, E gjelbër, E zezë  

(540)   
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(740)  Avokat Ismail Selimi Rr.”Agim 

Ramadani”, Nr. 218/7, Prishtinë 10000, 

Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 29  përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe 

produkte të tjera komerciale kopshtare, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum.  

30  përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe 

perimeve, të përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmës të destinuar për 

përmirësimin e aromës së ushqimit  

31  përfshin kryesisht produkte tokësore dhe detare që nuk janë nënshtruar ndonjë forme 

përgatitjeje për konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe produkte ushqimore për kafshët  

32  përfshin kryesisht pije joalkoolike, si dhe birrë.  

33  përfshin kryesisht pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte.  

34  përfshin kryesisht duhanin dhe artikujt e përdorur për pirjen e duhanit, si dhe pajisje 

shtesë dhe kontejnerë të caktuar që lidhen me përdorimin e tyre  

43  përfshin kryesisht shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave 

është të përgatisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë shtrat 

dhe bord në hotele, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1333 

(220) 22/07/2020 

(731) Hermes Arzneimittel GmbH  

Georg-Kalb-Straße 5 - 8  

82049 Großhesselohe, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Cystostop  

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate medicinale; produkte farmaceutike dhe veterinare; preparate 

farmaceutike për shtojca ushqimore; preparate për kujdes shëndetësor; preparate dietale për 

qëllime të kujdesit shëndetësor, në veçanti me vitamina të shtuara; vitamina, mineraleve 

dhe preparate të elementeve të gjurmimit dhe kombinimin e të njejtave; produkte 

medicinale dhe farmaceutike, në veçanti preparate me ekstrakte bimore, përfshirë në 

kombinim me substanca të tjera aktive, në veçanti në formë të çajit, kapsulave, tabletave, 

granulave dhe pluhurit; preparate për profilaks dhe trajtimin e cystitit; shtojca ushqimore, 

përfshirë me bazë vitaminash, mineralesh apo elemente gjurmimi ose kombinim i të 

njejtave; të gjitha mallërat e lartpërmendura-kur është e mundur-të përfshira në formë të 

tabletave që shrkihen, granulave dhe pluhurit për përgaditjen e pijeve jo-alkoolike.”  
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(210) KS/M/ 2020/1334 

(220) 23/07/2020 

(300) 2020/259  08/04/2020  AL 

(731) ALB-ERK SHPK 

Rruga “Ndre Mjeda,” Nr. 42,  

pranë ish Parkut “21 Dhjetori” 

Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  DRUPA 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe; çaj; biskota; çokollata  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1335 

(220) 23/07/2020 

(300) 018242853  22/05/2020  EU 

(731) Zott SE & Co. KG 

Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, 

Germany, DE 

(591) kaltërt, e kuqe, e verdhë, e bardhë 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) 29  Produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i thartuar dhe  

qumësht gjalpe; pije të përziera jo alkoolike me qumësht, në të cilat mbizotëron qumështi, 

deserte, të bëra kryesisht me qumësht që përmbanë aromë me xhelatine dhe/ose niseshte si 

agjent lidhës.  

30  Pudingje, akuj për ngrënje, pluhur për akullore; produkte bukëpjekësish me 

qëndrueshmëri afatgjate dhe pjekurina, posaqërisht kekë të ëmbël dhe uafëll të gatshëm; 

përfshirë të gjitha mallrat e lartëpërmendura të cilat përmbajnë çokollatë dhe/ose me aromë 

çokollate  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1336 

(220) 23/07/2020 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, P. R. China, CN 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

(540)  HUAWEI nova 
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"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(511) 9   Modeme dhe programe kompjuterike të regjistruara   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1337 

(220) 24/07/2020 

(300) 202000693  05/05/2020  IE 

(731) Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, Ireland, IE 

(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/ 2020/1339 

(220) 24/07/2020 

(731) Pharmaceutical chemical cosmetic 

industry ALKALOID AD Skopje 

blvd. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  ALKAFORMIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.   

 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

253 

 

 

(210) KS/M/ 2020/1340 

(220) 24/07/2020 

(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)  MIKO-PENOTRAN 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikët, Preparate sanitare dhe veterinare; substanca diete 

të adaptuara për përdorim mjekësor; shtesa diete dhe vitamina. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1342 

(220) 27/07/2020 

(731) Florina Skeja  Thana & Vidasi 

SH.P.K.  Rruga Gjeneva, nr.73, 10000, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) - Ngjyra e kuqe e frutit të thanës  

- Ngjyra e verdhë e diellit 

- Ngjyra e gjelbërt e gjethes 

(740)  Florinda Bërdynaj Thana & Vidasi 

SH.P.K. Rr.Ulpiana D-5, nr.7, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Mjalte, qajra dhe melmesa te thara, uthull molle dhe te frutave tjera , jufka 

kosovare/shqiptare  

32  uji i filtruar, sirup, lulesh dhe frutash, pije artizanale te gazuara dhe pagazuara  

33  pije alkoolike artizanale  

43  Ofrimi i sherbimit te ushqimit dhe pijeve ne restoran  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1346 

(220) 28/07/2020 

(731) ValonVataj, Adresa:Prishtinë, Mati 1, 

rruga “BardhylQaushi”, Hyrja E, kati 1, 

nr.01., KS 

(591) E Kalter  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës  

37  Sherbime ne ndertimtari; ndertim objektesh per banim, akomodim, ambjente pune per 
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objekte industriale, ndertim dhe restaurim objektesh dhe siperfaqe te gjelberuara, duke 

perfshire te gjithe sistemin e instalimeve dhe te mirembajtjes se tyre. Konstruksione 

ndertimi; riparime; sherbime instalimi  

42  Veprimtari arkitektonike; keshillime në ndërtimtari; dizajn industriale; sherbime 

inxhinjerike; kontrolla e kualitetit; projektime te kontsrukcioneve; dizajnimi i hapësirave të 

brendëshme (interierit); dizajnimi i paisjeve programore kompjuterike; shqyrtime materiali; 

studime projektuese (teknike); hulumtim dhe zhvillim (për të tjerët); hulumtime në leminë e 

industrise së drurit, teknikës së makinave dhe ndërtimtari; hulumtime teknike; nbikqyrje 

teknike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1347 

(220) 28/07/2020 

(731) “Twenty4Help Kosovo” Sh.p.k 

Ilir Konushevci, Nr. 141, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(591) E  zezë, E vjollcë, E bardhe 

(740)  Korab Rexhepi “INVICTA” L.L.C 

Nëna Terezë 30 d, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat: menxahimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksione të zyrës 

(Advertising; business management; business administration; office functions). 

38  Shërbime të telekomunikimit 

(Telecommunications services) 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1348 

(220) 29/07/2020 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(591) E BARDHË, E KUQE, E VERDHË, 

E ZEZË, NGJYRË KAFE.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit  
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35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1349 

(220) 29/07/2020 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(591) E BARDHË, E KUQE, E VERDHË, 

E ZEZË, E GJELBËR.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe Prodhime nga mielli;prodhime nga drithrat;prodhime nga 

misri;prodhime ëmbëltoresh;të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me 

shije te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1350 

(220) 29/07/2020 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(591) E BARDHË, E KUQE, E VERDHË, 

E ZEZË.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës. 
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(210) KS/M/ 2020/1351 

(220) 29/07/2020 

(731) Allmobil GmbH Louise-Piëch-Straße 

2 A-5020 Salzburg, AUSTRIA, AT 

(591)  E Kalter 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Auomjete elektrike.    

37  Mbushje (karikim) i automjeteve elektrike; riparim dhe mirmbajtje te automjeteve 

elektrike; instalim dhe mirmbajtje te paisjeve fotovoltaike; instalim i gjeneratoreve te 

rrymes; riparim ose mirmbajtje te gjeneratoreve te rrymes; mbushje (karikim) i baterive dhe 

akumulatoreve.  

39  Furnizim me rryme nepermjet te distribuimit te rrymes elektrike  

42  Programim i softuerit per menaxhimin e energjise; planifikim dhe zhvillim i softuerit 

per menaxhimin e enerxhise.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1352 

(220) 30/07/2020 

(300) 07410/2020  29/05/2020  CH 

(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea HYUNDAI HEAVY 

INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. 

75 Yulgok-ro Jongno-gu, Seoul, Republic of 

Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HYUNDAI 

 

 
     

 

(511) 9  Reostat (instrument elektrikë për kontrollin e rezistencave të rrymës); reletë 

elektrike; mbyllësit e qarkut elektrik; transformatorët; konvertuesit elektrikë; ndërprerës i 

qarkut për tension të lartë; makineri  për shpërndarjen e energjisë elektrike; ndërprerës të 

tensionit të ulët dhe të mesëm; ndërprerës qarku; sensor për motorët; pajisje matëse; sensor 

i presionit të gomave; bordet (tabela) e shpërndarjes; kutitë shpërndarëse; bateritë solare ; 

panelet e qelizave solare; modulet solare; module të energjisë solare për gjenerim; 

gjenerimi i energjisë solare; aparatet robotike për e kontrollin elektrik; laboratorët robotik; 

robotët; softuer për kontrollin e robotëve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për anijet për 

kontrollimin e lëvizjes së anijeve; transmetuesit e radar; marrësit radar; sistemet e radarëve; 

radarët  e bordeve të anijeve dhe komponentët; satelitët për transmetimin e sinjalit; aparat e 

sistemeve të pozicionimeve globale; makinat dhe instrumentet e komunikimit për anijet; 

aparate komunikimi për anijet; aparate për transmetimin e komunikimeve; sistem automatik 
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pilot për anije; instalime elektrike dhe elektronike të video vëzhgimeve; pajisja e navigimi 

GPS; aparate për ruajtjen e energjisë të përbërë nga baterit; softuer aplikacione për telefon 

inteligjent; aparate navigimi për automjete; sensorë, harduer kompjuterikë për vetura; 

softuer kompjuterikë për vetura; aparate paralajmëruese për përpara përplasjes; njësi 

kontrollit elektronik; kamera për makina; sensorë për zbulimin e lëvizjes; sensorë për 

përcaktimin e përshpejtimit; sensorë matës të përshpejtimit për vetura; sensor intervali; 

pajisje matëse për zbulimin e distancës midis veturave; sensor  anësor i distancës për 

vetura; sensori i sigurisë anësore për vetura; aparatet e kontrollit për sensorin elektronik të 

veturave; sensorë radar për procesor sinjalesh të sensorit të makinës dhe aparateve 

kontrolluese; pajisje elektronike për frenimin urgjent për makina; aparate elektronike për  

kontrolli lundrimeve për vetura; aparate ndihmese elektronike të lundrimeve për makina; 

aparate elektronike  ndihmëse për parkim për vetura; aparate elektrike për monitorimin e 

sigurisë; softuer AVN (Audio Video navigimi) për pagesa të thjeshta në automjet; 

aplikacione për telefonat inteligjent (softuer) për pagesa të thjeshta në automjet; aplikacione 

për telefonat inteligjent (softuer) të lidhura me sistemet e automjeteve; karikues për bateri 

elektrike; bateri; kuti e zezë për automobila [aparate për  regjistrimin e të dhënave]; 

platformë e softuerëve kompjuterikë të integruar për kontrollin e vetë-drejtimit 

automobilistik; programe aplikative për telefonat inteligjent për paraqitje në udhëtim me 

veturë; aplikacione softuerike për telefonat inteligjent për rezervimin e makinave me qira; 

aplikacione softuerike për telefonat inteligjent për shërbimet e informacionit që lidhen me 

historinë e informacionit për drejtimin, menaxhimin e vendndodhjes së parkimit, 

informacionin e drejtimit, menaxhimin e gjendjes së automjeteve dhe materiale e tregtimit; 

pajisje kompjuterike; komponentët për sistemet kompjuterike; digjitalizuesit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1353 

(220) 30/07/2020 

(300) 2020-093  31/01/2020  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)  APP CLIPS 

 

 
     

 

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

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

telekomunikimi; telefonë; telefonë mobilë; telefona të mencur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, audio, video, dhe permbajtjes 

multimedia; aparate per rrjetet e komunikimit; 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 mencura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument 

matës]; lexues i librave elektornik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për vendosjen, 

konfigurimin, operimin apo kontrollin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 
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vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike të kompjuterëve, kuti instalimi (set up boxes), 

televizioneve, dhe audio dhe video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; 

softuer për lojërat kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtejeve të tjera 

multimediale të pa-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, ora të mencura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike të kompjuterëve që mund të vishen; 

pjesë periferike që mund të vishen për kompjuterë, telefona mobilë;pajisje mobile 

elektronike, ora tw mencura, size tw mencura, television, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pplejer 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 me mikrofonë për përdorim me kompjuterë, 

telefona të mencur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e 

mencura, syze të mencura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe video; syze te 

mencura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra optike; aparate 

optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekrane për kompjuter, telefona mobil, 

pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, size të 

mencura, television dhe plejer dhe regjistrues audio dhe video; tastaturë, mouse, mbajtës 

mouse, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për regjistimin dhe riprodhimin e 

zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; altoparlantë zëri; 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 mencura, 

syzet e mencura, 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 që mund te vishen, orave të mencura, syzeve të mencura, 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 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 
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to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallëra; 

makinë për selektimin e cmimeve; 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 aftësi të kufizuar; qorape që ngrohen me rrymë; aparate 

elektronike për njohjen e zërit  dhe dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për 

pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e banorëve; asistent personal dixhital; 

aparat 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 ndricimit; prize 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 brava për dyer dhe dritare; kontrollimet 

elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë dhe survejimit të 

banimeve.” 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1354 

(220) 30/07/2020 

(300) 1419745  23/06/2020  BX 

(731) A.B.S. All Brake Systems B.V. 

Tinbergenlaan 7 3401MT IJsselstein 

Netherlands, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  “Vajëra për frena; lëng i frenave; lëng për transmision energjie; izolues të rrjedhjes 

së sistemeve të transmisionit të veturave.”  

4  “Vaj lubrifikues për goma.”  

9  “Aparate për testimin e frenave; sensor të veshjes së jastëkave të frenave; testues I lëngut 

të frenave; aparate për matjen e shtrirjes së rrotave; senzorë të sistemit anti-bllokues.”  

12  “Frena për automjete motorrike; sisteme frenimi për automjete; grup frenash për 

automjete; disk i frenave; bateri për frena; masnhetë për frena; cilindrat kryesor të frenave; 

pllaka për frena; kabllo për frena; kalipa të frenave; leva për frena; jastëk për frena; pedale 

për frena; këpucë për frena; linja të frenave; rregullator i presionit të frenave; harduer I 

frenave për automjete; rezervar për mirëmbajtjen e nivelit të lëngjeve në sitemin e frenave; 
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rrota drejtuese; frena drejtuese; timon; mbulesa për rrotat drejtuese; njësi drejtuese; kallëp 

timoni; kolona drejtuese; dorezë timoni; rrota për automjete; goma; bucela të rrotave; frena 

të rrotave; kllapë me pakse për rrota; shtesat e harkut të rrotave; varëse e rrotave; kapak I 

rrotave; varg për ndarjen e rrotave; goma për automjete; kushineta për rrota; mbules për 

rrota; veshjet e riparuara për rrota; boshtet e kthyeshme të ngarkimit; cilindër që vendoset 

për të ruajtur automjetin nga goditja (fender flares); boshtet e rrotave; zinxhir për rrota; 

bravë timoni; mbajtëse timoni.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1355 

(220) 30/07/2020 

(731) JT International SA Rue Kazem-

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  JTI 

 

 
     

 

(511) 34  “Duhan, çoftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan 

që pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshirë në Klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1356 

(220) 30/07/2020 

(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi 

Mahir İz Caddesi, No. 25, Altunizade, 

Üsküdar, İstanbul Turkey, TR 

(591) gjelbërt 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate mjekësore dhe veterinare; produkte higjienike për sekrecione nga trupi, 

përfshirë ato për urinim dhe menstruacion, domethënë vata sanitare, tampona, pelena, 

brekë, pelena për fëmijë, pelena një përdorimëshe, pelena për të rritur, facoleta 

njëpërdorimëshe, facoleta njëpërdorimëshe për ndërrimin e pelenave tek foshnjet, sapun 

antibakterial, mjete antibakteriale për pastrimin e duarve, produkte antibakteriale, mjete për 

largimin e insekteve nga dhoma, automjete dhe vende të tjera, aromatizues të ajrit, 

deodorantë jo për përdorim personal, antiseptik (për vrasjen e bakterijeve), deterxhent për 

përdorim mjekësor; mjete dezinfektuese tualeti, substanca dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për fëmijë.   

10  Aparate dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; mobilje të 

bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, pelerine kirurgjike dhe shtroja sterile (kirurgjike), 

shtroja të papërshkueshëm nga uji, maska mjekësore një përdorimëshe dhe maska të 
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përdorura nga stafi mjekësor, maska një përdorimëshe 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1357 

(220) 30/07/2020 

(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi 

Mahir İz Caddesi, No. 25, Altunizade, 

Üsküdar, İstanbul Turkey, TR 

(591) bardhë, kaltër, hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate mjekësore dhe veterinare; produkte higjienike për sekrecione nga trupi, 

përfshirë ato për urinim dhe menstruacion, domethënë vata sanitare, tampona, pelena, 

brekë, pelena për fëmijë, pelena një përdorimëshe, pelena për të rritur, facoleta 

njëpërdorimëshe, facoleta njëpërdorimëshe për ndërrimin e pelenave tek foshnjet, sapun 

antibakterial, mjete antibakteriale për pastrimin e duarve, produkte antibakteriale, mjete për 

largimin e insekteve nga dhoma, automjete dhe vende të tjera, aromatizues të ajrit, 

deodorantë jo për përdorim personal, antiseptik (për vrasjen e bakterijeve), deterxhent për 

përdorim mjekësor; mjete dezinfektuese tualeti, substanca dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për fëmijë.   

10  Aparate dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; mobilje të 

bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, pelerine kirurgjike dhe shtroja sterile (kirurgjike), 

shtroja të papërshkueshëm nga uji, maska mjekësore një përdorimëshe dhe maska të 

përdorura nga stafi mjekësor, maska një përdorimëshe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1358 

(220) 30/07/2020 

(731) Kolegji Europian i Kosovës 

Gustav Mayer, nr.19, Prishtinë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)  European College of Kosovo 

 

 
     

 

(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 
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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, 

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;   

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;  Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, fotografi, edukim fizik, 

prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të biletave, Dhënia em qera e 

video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla trajnimi], riaftësim profesional; 

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,  

42  Dizajnimi i vizitkartave; calibrim; cloud computing; programimi me kompjuter; dhënia 

me qera e kompjuterëve; konsulencë për siguri kompjuterike; konsulencë për softuer 

kopjuterik; Dizajnimi i softuerëve kompjuterik; analizimi i sistemeve kompjuterike; 

konsulencë në teknologjinë kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e kompjuterit nga 

viruset; dhënia me qera e softuerëve kompjuterik; konsulencë në dizajnim dhe zhvillim të 

harduerëve kompjuterik; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, konvertimi I 

programeve dhe informatave në konvertime fizike; konvertimi I programeve dhe të 

dhënave jo fizike; hulumtime kozmetike; krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në index 

infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative]; krijimi dhe mirëmbajtja e 

websites për të tjerë; shërbime të enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të interierit; zhvillimi I platformave kompjuterike; digjitalizimi 

i dokumenteve; dizajnimi I fustaneve; duplifikimi I programeve kompjuterike; ruajtja e të 

dhënave kompjuterike; monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim 

identifikimin e vjedhjeve në internet; auditim i energjisë; inxhinieria; shërbime eksploruese 

në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare; hulumtime gjeologjike; analizim tregu 
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gjeologjik; dizajnim i artit grafik; dizajni grafik i materialeve promovuese; analizim i 

dorëshkrimit; hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial; konsulencë të 

teknologjisë informative; dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike 

dhe programimit përmes uebsite; instalimi i softuerëve kompjuterik; hulumtime mjekësore; 

informata meterologjike; monitorimi i sistemeve kompjuterike nga largësia; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së paautorizuar; monitorimi I sistemeve 

kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes; ruajtja e të dhënave në lokacion tjetër; 

dizajnim i paketave; platforma si shërbim; kontroll i kualitetit; rikthim I të dhënave në 

kompjuterë; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtimi në fushën 

e ndërtimit; hulutmimi në fushën e mbrojtjes së ambientit; hulumtimi në fushën e fizikës; 

hulumtimi në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; Kërkime Shkencore; shërbime të 

laboratorit shkencor; dhënia e motorëve kërkimor për internet; host në server; softuerë si 

shërbim; zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; stilimi [dizajni 

industrial], hulutim tregu; zhvillimi I studimeve të projekteve teknike; shkrim teknik; 

konsulencë teknologjike; konsulencë në teknologjinë informative; testim i tekstilit; hapja e 

telefonëve mobil; ripërtrirja e softuerëve kompjuterik; shërbime identifikimi për përdorues 

duke përdorur teknologji të hyrjes për aplikacione/softuerë online; shërbime të identifikimit 

të përdoruesve që përdorin teknologji për shërbime e-commerce; analizim i ujit; dhënia me 

qera e web serverëve; konsulencë në dizajnim të uebsite.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1359 

(220) 30/07/2020 

(731) Kolegji Europian i Kosovës 

Gustav Mayer, nr.19, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër, E Verdhë 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përvec aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjea); canta; zarfe dhe canta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendare; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar.  

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 
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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;.  

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;  Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, fotografi, edukim fizik, 

prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të biletave, Dhënia em qera e 

video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla trajnimi], riaftësim profesional; 

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,  

42  Dizajnimi i vizitkartave; calibrim; cloud computing; programimi me kompjuter; dhënia 

me qera e kompjuterëve; konsulencë për siguri kompjuterike; konsulencë për softuer 

kopjuterik; Dizajnimi i softuerëve kompjuterik; analizimi i sistemeve kompjuterike; 

konsulencë në teknologjinë kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e kompjuterit nga 

viruset; dhënia me qera e softuerëve kompjuterik; konsulencë në dizajnim dhe zhvillim të 

harduerëve kompjuterik; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, konvertimi I 

programeve dhe informatave në konvertime fizike; konvertimi I programeve dhe të 

dhënave jo fizike; hulumtime kozmetike; krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në index 

infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative]; krijimi dhe mirëmbajtja e 

websites për të tjerë; shërbime të enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të interierit; zhvillimi I platformave kompjuterike; digjitalizimi 

i dokumenteve; dizajnimi I fustaneve; duplifikimi I programeve kompjuterike; ruajtja e të 

dhënave kompjuterike; monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim 

identifikimin e vjedhjeve në internet; auditim i energjisë; inxhinieria; shërbime eksploruese 

në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare; hulumtime gjeologjike; analizim tregu 

gjeologjik; dizajnim i artit grafik; dizajni grafik i materialeve promovuese; analizim i 

dorëshkrimit; hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial; konsulencë të 

teknologjisë informative; dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike 

dhe programimit përmes uebsite; instalimi i softuerëve kompjuterik; hulumtime mjekësore; 

informata meterologjike; monitorimi i sistemeve kompjuterike nga largësia; monitorimi i 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

265 

 

sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së paautorizuar; monitorimi I sistemeve 

kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes; ruajtja e të dhënave në lokacion tjetër; 

dizajnim i paketave; platforma si shërbim; kontroll i kualitetit; rikthim I të dhënave në 

kompjuterë; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtimi në fushën 

e ndërtimit; hulutmimi në fushën e mbrojtjes së ambientit; hulumtimi në fushën e fizikës; 

hulumtimi në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; Kërkime Shkencore; shërbime të 

laboratorit shkencor; dhënia e motorëve kërkimor për internet; host në server; softuerë si 

shërbim; zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; stilimi [dizajni 

industrial], hulutim tregu; zhvillimi I studimeve të projekteve teknike; shkrim teknik; 

konsulencë teknologjike; konsulencë në teknologjinë informative; testim i tekstilit; hapja e 

telefonëve mobil; ripërtrirja e softuerëve kompjuterik; shërbime identifikimi për përdorues 

duke përdorur teknologji të hyrjes për aplikacione/softuerë online; shërbime të identifikimit 

të përdoruesve që përdorin teknologji për shërbime e-commerce; analizim i ujit; dhënia me 

qera e web serverëve; konsulencë në dizajnim të uebsite.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1360 

(220) 30/07/2020 

(731) Kolegji Europian i Kosovës 

Gustav Mayer, nr.19, Prishtinë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 
 

(540)  Kolegji Europian i Kosovës 

 

 
     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përvec aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjea); canta; zarfe dhe canta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendare; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar.  

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 
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preparate sanitare dhe furnizime medicionale; dhënia me qera e vendin maqinave;.  

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;  Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, fotografi, edukim fizik, 

prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të biletave, Dhënia em qera e 

video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla trajnimi], riaftësim profesional; 

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,  

42  Dizajnimi i vizitkartave;calibrim;cloud computing;programimi me kompjuter;dhënia 

me qera e kompjuterëve;konsulencë për siguri kompjuterike;konsulencë për softuer 

kopjuterik;Dizajnimi i softuerëve kompjuterik;analizimi i sistemeve 

kompjuterike;konsulencë në teknologjinë kompjuterike;shërbime për mbrojtjen e 

kompjuterit nga viruset;dhënia me qera e softuerëve kompjuterik;konsulencë në dizajnim 

dhe zhvillim të harduerëve kompjuterik;konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, 

konvertimi I programeve dhe informatave në konvertime fizike;konvertimi I programeve 

dhe të dhënave jo fizike;hulumtime kozmetike;krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në 

index infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative];krijimi dhe mirëmbajtja 

e websites për të tjerë;shërbime të enkriptimit të të dhënave;konsulencë për sigurinë e të 

dhënave;dizajnimi i dekorit të interierit;zhvillimi I platformave kompjuterike;digjitalizimi i 

dokumenteve;dizajnimi I fustaneve;duplifikimi I programeve kompjuterike;ruajtja e të 

dhënave kompjuterike;monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim 

identifikimin e vjedhjeve në internet;auditim i energjisë;inxhinieria;shërbime eksploruese 

në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare;hulumtime gjeologjike;analizim tregu 

gjeologjik;dizajnim i artit grafik;dizajni grafik i materialeve promovuese;analizim i 

dorëshkrimit;hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial;konsulencë të 

teknologjisë informative;dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimit përmes uebsite;instalimi i softuerëve kompjuterik;hulumtime 

mjekësore;informata meterologjike;monitorimi i sistemeve kompjuterike nga 

largësia;monitorimi i sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së 

paautorizuar;monitorimi I sistemeve kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes;ruajtja 

e të dhënave në lokacion tjetër;dizajnim i paketave;platforma si shërbim;kontroll i 

kualitetit;rikthim I të dhënave në kompjuterë;hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja 

për të tjerët;hulumtimi në fushën e ndërtimit;hulutmimi në fushën e mbrojtjes së 

ambientit;hulumtimi në fushën e fizikës;hulumtimi në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit;Kërkime Shkencore;shërbime të laboratorit shkencor;dhënia e motorëve 

kërkimor për internet;host në server;softuerë si shërbim;zhvillimi i softuerëve në kornizë të 

softuerëve publikues;stilimi [dizajni industrial], hulutim tregu;zhvillimi I studimeve të 

projekteve teknike;shkrim teknik;konsulencë teknologjike;konsulencë në teknologjinë 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

267 

 

informative;testim i tekstilit;hapja e telefonëve mobil;ripërtrirja e softuerëve 

kompjuterik;shërbime identifikimi për përdorues duke përdorur teknologji të hyrjes për 

aplikacione/softuerë online;shërbime të identifikimit të përdoruesve që përdorin teknologji 

për shërbime e-commerce;analizim i ujit;dhënia me qera e web serverëve;konsulencë në 

dizajnim të uebsite.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1361 

(220) 03/08/2020 

(300) 018255580  16/06/2020  EU 

(731) AstraZeneca UK Limited  

1 Francis Crick Avenue Cambridge 

Biomedical Campus, Cambridge 

United Kingdom CB2 0AA, UK 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Substanca dhe pergatitje farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1362 

(220) 03/08/2020 

(731) S. C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe 

Street Racine, WI 53403-2236, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS 
 

(540)  RAID FREEZE SPRAY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për mbytjen e barërave të këqija dhe shkatërrimin e parazitëve; 

insekticide; pastrues nga molet; refuzues te insekteve; fungicide; rodenticide.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1363 

(220) 03/08/2020 

(300) UK00003497528  05/06/2020  UK 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TOPO CHICO 

 

 
     

 

(511) 33  Ujë i gazuar alkoolik; pije alkoolike përveç birrës  
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(210) KS/M/ 2020/1366 

(220) 04/08/2020 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD          

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CONAD LOGISTICS  

 

 
     

 

(511) 39  Shërbimet e dërgesave;Shërbimet e agjencioneve të transportit të 

mallërave;Përcjelljen e mallërave;Gjurmimin dhe ndjekjen e dërgesave;Mbushjen e 

kamionëve;Transporti i kamionëve;Dhënien me qira të kamionëve;Transport;Transportimin 

e veturave;Transportimin e kontenierëve;Transportimin e mallërave;Transportimin dhe 

dërgimin e mallërave;Deponimin dhe dërgimin e mallërave;Aranzhimin e transportimit të 

mallërave;Mbledhjen, transportin dhe dërgimin e mallërave;Shpërndarjen [transportin] e 

mallërave përmes rrugëve;Shërbimet e informimit në lidhje me transportimin e mallërave.  

42  Krijimin e softuerit kompjuterik për logjistikë, menaxhimin e rrjetit të furnizimit dhe 

portalet e e-bizneseve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1367 

(220) 04/08/2020 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD                  

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Shërbimet e dërgesave;Shërbimet e agjencioneve të transportit të 

mallërave;Përcjelljen e mallërave;Gjurmimin dhe ndjekjen e dërgesave;Mbushjen e 

kamionëve;Transporti i kamionëve;Dhënien me qira të kamionëve;Transport;Transportimin 

e veturave;Transportimin e kontenierëve;Transportimin e mallërave;Transportimin dhe 

dërgimin e mallërave;Deponimin dhe dërgimin e mallërave;Aranzhimin e transportimit të 

mallërave;Mbledhjen, transportin dhe dërgimin e mallërave;Shpërndarjen [transportin] e 

mallërave përmes rrugëve;Shërbimet e informimit në lidhje me transportimin e mallërave.  

42  Krijimin e softuerit kompjuterik për logjistikë, menaxhimin e rrjetit të furnizimit dhe 

portalet e e-bizneseve.  
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(210) KS/M/ 2020/1369 

(220) 04/08/2020 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  SAPORI & SORRISI CONAD 

 

 
     

 

(511) 35  “Reklamime; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione të zyrës, 

marketing; Analizimin dhe hulumitimin e tregut; Marketing industrial; Marketing 

promovues; Shërbimet e marketingut industrial; Marketing dhe shërbime promovuese; 

Aktivitete promovuese; Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; 

Përgaditjen e materialeve promovuese dhe aktiviteteve të pomovimit për të tjerët; Dhënien 

me qira të hapsirave dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të konsultimit për 

marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura; Prodhimin e filmave 

reklamues; Këshillimin dhe asistimin në menaxhimin e biznesit, organizimit dhe 

promovimit; Asistimin në komercializimin e produkteve, brenda kornizës së kontratës së 

eskluzivitetit; Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për supermarkete, 

hipermarkete, bare, kafiteri; Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për restorane, 

dyçane, dyçane të akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosi me postë, shitjet online 

dhe shitjet përmes të gjitha mjeteve elektronike apo porositë elektronike nga distanca në 

lidhje me to; gjëra ushqimore, Ushqime të përgaditura, Produkte pjekurinash, Ëmbëlsira, 

ushqime gjysëm të përgaditura, pemë dhe perime të freskëta, pemë dhe perime të 

përgaditura dhe/apo të ngrira, ushqime të ngrira, gjëra ushqimore të përgaditura apo të 

ngrira, Sheqer, ëmbëlsues natyral, shtresë dhe mbushës ëmbëlsimi, produkte bletësh, pije 

jo-alkoolike, Birra, Pije alkoolike, Verëra.”  

41  “Organizimin e eventeve kulturore, zbavitëse dhe për qëllime sportive; Organizimin e 

eventeve për qëllime zbavitëse; Shërbimet e publikimit; Shëbrimet e edukimit dhe 

trajnimeve; Shërbimet e edukimit në lidhje me përgaditjen e ushqimit; Shërbimet e 

edukimit në lidhje me përgaditjen e ushiqmit; Video udhëzuese (tutoriale)në lidhje me 

përgaditjen e ushqimit; Ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; Organizimin e ngjarjeve për kulturë 

apo qëllime rekreative; Produksion i videokasetave; Prodhimin e programeve në radio dhe 

televizion; Ofrimin e shërbimeve multimediale me anë të një ëebfaqeje në fushën e 

ushqimit, pijeve, recetave dge përgaditjen e ushqimit.”  

43  “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime për bare; Kafiteri; Restorane; 

Piceri; Bareve me ushqim të shpejtë; Shërbime të dyqaneve të akulloreve.” 
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(210) KS/M/ 2020/1370 

(220) 04/08/2020 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD                

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  SAPORI & SORRISI SPAZIO 

CONAD 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamime;Menaxhim biznesi;Administrim biznesi;Funksione të zyrës, 

marketing;Analizimin dhe hulumitimin e tregut;Marketing industrial;Marketing 

promovues;Shërbimet e marketingut industrial;Marketing dhe shërbime 

promovuese;Aktivitete promovuese;Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e 

mallërave;Përgaditjen e materialeve promovuese dhe aktiviteteve të pomovimit për të 

tjerët;Dhënien me qira të hapsirave dhe materialeve reklamuese;Ofrimin e shërbimeve të 

konsultimit për marketing dhe reklamim;Shpërndarjen e reklamave të shtypura;Prodhimin e 

filmave reklamues;Këshillimin dhe asistimin në menaxhimin e biznesit, organizimit dhe 

promovimit;Asistimin në komercializimin e produkteve, brenda kornizës së kontratës së 

eskluzivitetit;Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për supermarkete, 

hipermarkete, bare, kafiteri;Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për restorane, 

dyçane, dyçane të akulloreve;Shitje me pakicë apo shumicë, porosi me postë, shitjet online 

dhe shitjet përmes të gjitha mjeteve elektronike apo porositë elektronike nga distanca në 

lidhje me to;gjëra ushqimore, Ushqime të përgaditura, Produkte pjekurinash, Ëmbëlsira, 

ushqime gjysëm të përgaditura, pemë dhe perime të freskëta, pemë dhe perime të 

përgaditura dhe/apo të ngrira, ushqime të ngrira, gjëra ushqimore të përgaditura apo të 

ngrira, Sheqer, ëmbëlsues natyral, shtresë dhe mbushës ëmbëlsimi, produkte bletësh, pije 

jo-alkoolike, Birra, Pije alkoolike, Verëra.  

41  Organizimin e eventeve kulturore, zbavitëse dhe për qëllime sportive;Organizimin e 

eventeve për qëllime zbavitëse;Shërbimet e publikimit;Shëbrimet e edukimit dhe 

trajnimeve;Shërbimet e edukimit në lidhje me përgaditjen e ushqimit;Shërbimet e edukimit 

në lidhje me përgaditjen e ushiqmit;Video udhëzuese (tutoriale)në lidhje me përgaditjen e 

ushqimit;Ofrimin e ngjarjeve zbavitëse;Organizimin e ngjarjeve për kulturë apo qëllime 

rekreative;Produksion i videokasetave;Prodhimin e programeve në radio dhe 

televizion;Ofrimin e shërbimeve multimediale me anë të një ëebfaqeje në fushën e 

ushqimit, pijeve, recetave dge përgaditjen e ushqimit.  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;Shërbime për 

bare;Kafiteri;Restorane;Piceri;Bareve me ushqim të shpejtë;Shërbime të dyqaneve të 

akulloreve.  
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(210) KS/M/ 2020/1371 

(220) 04/08/2020 

(300) 302020107253.4  29/05/2020  DE 

(731) BioNTech SE An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  COVUITY 

 

 
     

 

(511) 5  Vaksina për përdorim në njerëz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1372 

(220) 04/08/2020 

(300) 302020107258.5  29/05/2020  DE 

(731) BioNTech SE An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  COMIRNATY 

 

 
     

 

(511) 5  Vaksina për përdorim në njerëz  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1375 

(220) 05/08/2020 

(731) Forta Corporation 100 Forta Drive 

Grove City Pennsylvania 16127-6399 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  FORTA-FI 

 

 
     

 

(511) 22  Fibra sintetike për përdorim në përforcimin e asfaltit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1376 

(220) 05/08/2020 

(731) Goodyear Tyres UK Limited  

2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  QUALIFIER CORE 
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(511) 12  Goma.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1377 

(220) 05/08/2020 

(300) AM20514/2020  10/03/2020  AT 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 1030 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Sherbime menaxhimi dhe administrimi;asistencë dhe konsulencë në lidhje me 

menaxhimin dhe organizimin e biznesit;procesi i menaxhimit të biznesit;administrimin e 

biznesit;konsulencë në lidhje me strategjinë e biznesit;menaxhimin e biznesit dhe 

konsulencën e organizatës;menaxhimi i biznesit [për të tjerët];Mbështetje dhe këshilla për 

analizën e biznesit;vlerësimet e biznesit.  

36  Çështjet financiare;transaksione monetare;Transaksionet financiare;investim 

kapital;Financimi i kapitalit;fondet e ndërsjella;menaxhimi i fondeve;planifikimi financiar 

dhe menaxhimi;analiza financiare;konsulencë financiare;shërbime të vlerësimit 

financiar;shërbimet e financimit;Shërbime këshilluese për investime;Shërbimet e 

administrimit të fondit të investimeve;Vlerësimet financiare;shërbime konsulence në lidhje 

me financimin e korporatave;Shërbime këshillimi për investime dhe financa;Krijimi i 

fondeve të ndërsjella për të tjerët;Transaksione të fondeve të ndërsjella;Menaxhimi i fondit 

të investimeve;Ndërmjetësimi i fondeve të investimeve;Shërbimet e menaxhimit të 

investimeve;Sherbime brokerimi per investime.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1378 

(220) 05/08/2020 

(300) 1411948  20/02/2020  BX 

(731) SOCIETE DE RECHERCHE 

COSMETIQUE S.A.R.L. 4, Place de Paris, 

2314 LUXEMBOURG, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  RÊVE DE THÉ 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë;parfume, ujë tualeti, ujë kolonje;deodorant të trupit;vajra 

esencialë;sapunë, qumësht pastrimi;kremra kozmetike, xhel, qumësht, losione, maska, krem 

, pudër pluhur, serume dhe preparate për kujdesin e lëkurës;produkte kozmetike kundër 

rrudhave;preparate kozmetike për kujdesin ndaj buzëve;preparate për rrezitje të diellit 

(kozmetikë), përgatitje pas diellit (kozmetikë);preparate kozmetike për qëllime të 

dobësimit;preparate depiluese;preparate për flokë, si preparate për pastrimin dhe kujdesin 

ndaj flokëve dhe kokës;preparate dushi dhe banjoje (kozmetike);preparate për grim dhe për 
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heqjen e grimit;preparate për rruajtje dhe preparate pas rruajtjes;vatë, letra dhe faculeta që 

përmbajnë losione kozmetike.  

44  Shërbime për kujdes higjienik dhe bukurie për qeniet njerëzore ose 

kafshët;masazh;shërbimet e salloneve të flokëve;sallone bukurie;shërbime në sauna;ofrimi i 

hapsirave për spa;balneoterapi, fizioterapi, aromaterapi, banjo turke;shërbime aplikuese dhe 

këshilluese të bukurisë dhe grimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1379 

(220) 05/08/2020 

(731) QUALITEA CEYLON (PVT) LTD. 

No. 14, Station Road, Wattala, LK 

(591) Gjelbër- PANTONE 3305 C; Ari dhe 

e bardh 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çaj, çaj i ftohët, pije me bazë çaji, Lule ose gjethe për t’u përdorur si çaj, çaji  

Sage, çaj i elbit, zëvendësuesit e çajit, çaji artificial, Mate [çaj], Çaj i zi [çaji anglez], Çaj (i 

ftohët), çaji i zi, çaji i gjelbër, çaji Oolong [çaji kinez], çaji Oolong, Përzierje te çajresh, çaji 

i çastit, çaji Chai, ekstrakte çaji, gjethe çaji, çaj jasemini, esenca çaji, qese çaji, pije çaji, 

çaji i verdhë, Çaj Ginseng, Çaji Rooibos, Çaj i bimëve, kapsula çaj, çaji Darjeeling, çaji 

kamomili, çaj mente, çaj i fermentuar, çaji hikërror, çaj Tieguanyin, çaj Kelp, çaj 

xhenxhefili, çaji i limonit, çaji i rozmarinës, çaji i limonit të gjelber (lime), çaji i bardhë, 

çaji i blinit, çaji i ftohët, çajret e ftohët, çajret bimorë, çajret e frutave, Çaji për infuzione, 

çaji me gjethe elbi, çaji (jo mjeksor-), çaji barishte [infuzione], çaji Lapsang souchong, çaj i 

gjelbër japonez, Pije (me bazë çaji), Aromatizues të çajit, çaj Earl Grey, çaj Ginseng 

[insamcha], ....... 

Pluhur i çastit për të bërë çaj [te ndryshëm prej atyre për përdorim mjekësor] 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1380 

(220) 06/08/2020 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(591) E verdhë, E kaltër e hapur, E kaltër e 

mbyllur, E bardhë  

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

274 

 

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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1381 

(220) 06/08/2020 

(300) 1361050  25/06/2020  CL 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, US 

(591) gjelbërt dhe verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

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

alkoolike; pije alkoolike e gazuar e aromatizuar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1382 

(220) 07/08/2020 

(300) 30 2020 103 627.9  17/03/2020  DE 

(731) Robin Majid Schreiber Langasse 57 

D-88662 Überlingen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre;Artikuj argjendarie, gurë të 

çmuar;Orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.  

25  Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë  

32  Birra;Pije jo-alkoolike;Ujë mineral dhe të gazuar;Pije dhe lëngje të frutave;Shurup dhe 

preparate të tjera jo-alkoolike për përgaditjen e lëngjeve;Pije energjike, kryesisht pije 

energjike me përmbajtje të kafeinës dhe taurinës  
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(210) KS/M/ 2020/1385 

(220) 10/08/2020 

(731) Ferrero oHG mbH  

Michele-Ferrero-Straße 1 D-35260 

Stadtallendorf, DE 

(591) E zezë, e kuqe, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Pasta; ëmbëlsira; akullore; mjaltë; çokollatë; produkte çokollate; pije me bazë-

kakao; krem përhapës me bazë-kakao; krem përhapës me bazë- çokollate; krem përhapës 

me bazë çokollate me përmbajtje të arrave; kremra përhapës të ëmbël; çokollatë të 

mbushur; vafer të mbushur; vafer çokollate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1386 

(220) 10/08/2020 

(731) RAVANICA DOO Borivoja 

Velimanovića bb, 35230 Ćuprija, RS 

(591) E kuqe, blu e lehtë, kafe e errët, kafe e 

lehtë, e verdhë, e zezë, e bardhë, e artë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; karton; produkte te shtypshkruara (printed matter); artikuj kancelarie; 

materiale plastike për paketim (nuk përfshihen në klasa të tjera).  

30  Pasta dhe ëmbëlsira; gjegjësisht biskota, bonbonerira, kek, torta dhe vafera.  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë e pastave dhe ëmbëlsirave; gjegjësisht biskota, 

bombonerira, kek, torta dhe vafera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1387 

(220) 10/08/2020 

(731) RAVANICA DOO Borivoja 

Velimanovića bb, 35230 Ćuprija, RS 

(591) E kuqe, e verdhë, kafe e lehtë, kafe e 

errët, e bardhë, e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 16  Letër; karton; produkte te shtypshkruara (printed matter); artikuj kancelarie; 
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materiale plastike për paketim (nuk përfshihen në klasa të tjera).  

30  Pasta dhe ëmbëlsira; gjegjësisht biskota, bonbonerira, kek, torta dhe vafera.  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë e pastave dhe ëmbëlsirave; gjegjësisht biskota, 

bombonerira, kek, torta dhe vafera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1388 

(220) 10/08/2020 

(731) Enterprise Holdings, Inc. 

600 Corporate Park Drive St. Louis, 

Missouri 63105, US 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)  VIRTUAL CAR 

 

 
     

 

(511) 39  Shërbime të marrjes me qira dhe dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime 

rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien me qira të automjeteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1389 

(220) 10/08/2020 

(300) 018222697  08/04/2020  EU 

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

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

(591) bardhë, 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) 29  Qumësht, produkte të qumështit, veçanërisht qumësht për pije, kos, dhallë; jogurt, 

jogurt frutash, jogurt për pije, jogurt me çokollatë ose kakao të shtuar; pije të përziera jo 

alkoolike me qumësht, kefir, krem, kos, kos frutash dhe bimorë, deserte (ëmbëlsira) të bëra 

kryesisht me qumësht, të cilat përmbajnë aromë me xhelatinë dhe / ose niseshte si agjent 

lidhës; gjalpë; djath dhe preparate të djathit; qumësht dhe hirrë në pluhur si ushqim për 

njerëzit, me dhe pa përbërës të shtuar; lyerës (të cilat përmbajnë yndyrë); qumësht të tundur 

(milkshake); hirrë.  

30  Pudingje, akuj për ngrënje, pluhur për akullore; produkte bukëpjekësish dhe pjekurina 

afatgjate, posaqërisht kuleç të ëmbël dhe uafëll të gatshme; pica me bazë kakaoje; qumësht 

me oriz  
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(210) KS/M/ 2020/1391 

(220) 11/08/2020 

(731) Lulzim Shosholli B.I./ N.P.SH. " 

Mega -Plast - 2 " Mitrovicë, M.Teuta, KS 

(591) E Bardhë, E Kuqe  

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej 

metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; 

kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; 

gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; xehet  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat(përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë ipërpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prejporcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

37  Konstruksione ndërtimi, riparim, shërbime instalimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1393 

(220) 11/08/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  Josh 

 

 
     

 

(511) 30  Pasta të këndshme, produkte të kripura të bëra nga mielli, gjevrekë, biskota të  

thata  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1394 

(220) 11/08/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(591) Ngjyrë e kuqe, e zezë, e verdhë dhe e 

bardhë.  

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

(540)  

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

278 

 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

     

 

(511) 30  Pasta të këndshme, produkte të kripura të bëra nga mielli, gjevrekë, biskota të  

thata 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1395 

(220) 11/08/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  Bonino 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota të bluara, biskota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1396 

(220) 11/08/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

(540)  Plazma 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota të bluara, biskota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1397 

(220) 11/08/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

(540)  Zlatni Pek 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

279 

 

 

(511) 30  Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota të bluara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1398 

(220) 11/08/2020 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(591) Ngjyrë e kuqe, e kaltër dhe e bardhë.  

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota integrale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1401 

(220) 11/08/2020 

(731) N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, Kosove, KS 

(591) E Kaltert, E Bardhe, E Verdhe, Ngjyre 

Hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  
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16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

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

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

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1402 

(220) 12/08/2020 

(731) Korab Smakolli IBAS Sh.P.K  

Rr.Tirana, Nr. 91, Prishtine, KS 

(591) KALTERT DHE E BARDHE  

(740)  Arianit Koci Koci & Vokshi Sh.p.k  

Rr. Robert Doll, nr. 34, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Sherbimet e pagesave nepermjet Kuletes Elektronike (E-Wallet), Transfer i 

Fondeve Elektronike, Transfer Elektronik i Valutave  Virtuale, Kredi me keste/instalime 

Sherbime Bankare te Kursimeve, Bankime Online, Procesimi/Perurimi i Pagesave te 

Kartave te Kreditit, Procesimi/Perpunimi i Pagesave te Kartave te Debitit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1407 

(220) 14/08/2020 

(731) CARTER MOBİLYA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ Bağlar Mah. Mimar Sinan 

Cad. G Plus A Blok 37/1 222 Bağcılar 

İstanbul, TR 

(591) E zezë, e verdhë, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 
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ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 

tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;  

37  Mirëmbajtje të mobilieve;  

42  Dizajnim; dizajn grafik; arkitekturë; rregullim të brendshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1410 

(220) 14/08/2020 

(731) OBI International Development and 

Service GmbH Rheinweg 11 8200 

Schaffhausen, CH 

(591) E zeze, e bardhe , e gjelber 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kompost, pleh organik, plehra; pergaditjet biologjike per perdorim ne industri dhe 

shkence; plehra lendinash ( livadhesh) ; lehra per barera; plehra artificiale; plehra organik; 

preparate mineralesh per fertilizim ; plehra shtazore ; plehra per lule saksish ; plehra ne 

forme te forte; plehra ne forme te lenget; ushqim nga briri ( plehra) sulfat magnezi ; gelqere 

per perdorim ne bujqesi ; cinamid kalciumi (pleh) pleh saksish ; toke te pergaditur per 

mbirjen e farave., torfe (pleh) torfe, ene (saksi) per perdorim ne kopshtari; ene me materiale 

biodegraduese per kopshtari ; balte e zgjeruar per rritjen e bimeve hidroponike(substrate) ; 

media per rritjen e bimeve; nenshtresa ( substrate qe perdoren ne bujqesi, kopshtari, dhe 

pylltari.  

5  Preparate per shkaterrimin e demtuesve, fungicide, herbicide;herbicide 

biolohjike;herbicide per perdorim ne ne kopshtari  

6  Ndertesa te transportueshme prej metali; pajisje metalike; kontenjere metalike per ruajtje 

oose transport; serat metalike; kornizat prej metali per metali; shtylla prej metali per 

mbeshtetje te bimeve; shporta prej metali; shenja prej metali; mbajtes (shtylla) metalike per 

tabela; rezervuare te ujit te shiut prej metali; montime ( varese) metalike per mur.  

8  Vegla dore dhe pajisje ( qe punojne me dore);pajisje qe punojne me dore per qellime 

bujqesie, kopshtarie dhe pyje dhe per inxhinierine strukturore;takem thikash;sharra (vegel 

dore);çekiç ( vegel dore);sepata;gershere kufijsh;vegla per geryerje ( vegla dore);sperkates 

instekticidi ( vegla dore );rripa mjetesh ( mbajtesit);gershere per krasitje, gershere per dege, 

gershere per ( prerje krasitje) dhe kosites gardhesh, vegla dore kopshti qe punojne me dore, 

perfshi terfurqit,  shatin, belin( lopate), lopaten, grabujen, draprin, kosen qethese dhe 
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kositese me bartje te mbetjeve;kamione per shperndarje te reres;aeratore toke qe punojne 

me dore;avullues qe punojne me dore;pjese kembimi per mallrat e sipermendura.  

9  Mbeshtetes gjuri; indikatore i nivelit te ujit.  

11  Instalime automatike per ujitjen e bimeve ; aparatet per ujitje( automatik) per perdorim 

ne kopshtari dhe sisteme te rritjes hidroponike; drita per rritjen e bimeve.  

16  Shenja kartoni; mburoja ( vula letre).  

17  Materiale paketimi, ndalimi dhe izolimi , gype fleksibel, tuba dhe zore, jo nga metali; 

foli ( film) maskuese.  

18  Çanta rasti; çanta veglash ,te zbrazeta.  

19  Materiale, jo prej metali, per ndertim dhe konstruksion; ndertesa te transportueshme jo 

metalike; konservatoret( struktura)  te materialeve jo metalike; korniza kopshtarie , jo 

metalike; shtylla ( jo metalike) per mbeshtetje te bimeve;gure dekorativ per mbulimin e 

shtratit te luleve; rrerre; rezervuare jo metali te ujit te shiut.  

20  Mobilje, stol (karige) ; shporta, jo metalike; shorte (kosh) per transportin e sendeve; 

pllaka te bera nga plastika; ,bajtes druri per shenja; mbajtes plastike per shenja; elemente 

montimi dhe ankorim.  

21  Ene ose kontenjere shtepiak dhe kuzhine;qelqurina, porcelan dhe ene argjile;vazo, vazo 

saksi lulesh;(pajte mbeshtetese) per saksi lulesh;terrarium;mbajtes(mbeshtetes) per saksi te 

luleve;mbajtes per lule;kanaqe per ujitje;kanaqe sperkatese per ujitje;kova, shporta per 

qellime shtepiake;sera ( terrariume shtepie per kultivimin  e bimeve), jo prej metali, 

gjegjesisht perhapes nga plastika, mini sera ( terrariume shtepie per kultivimin e bimeve) te 

plastikes per pervaz dritaresh, mini sera ( terrariume shtepie per kultivimin e bimeve) te 

plastikes per mbajtjen e fidanishteve, perhapes te nxehtesise dhe pervaze te dritareve te 

serave( terrariums shtepie per kultivimin e bimeve) te plastikes.  

22  Thasë, çarçafë , mbulimi te papershkrueshem nga uji ( pelhurat e gomuar) ; çarçafë 

tekstili per mbulim, fletë per mbulim te bera prej plastike.  

25  Veshje, mbathje, mbulesa koke; doreza( veshje) , kallata ( erparese ) veshje.  

31  Prodhime te paperpunuara dhe te paperpunuara bujqesore, akuakulturore, kopshtarie 

dhe pylltarie; kokrra dhe fara te paperpunuara dhe te paperpunuara ; fruta dhe perime te 

fresketa, barishte te fresketa, bimë natyrale dhe lule; qepë , fidanë dhe kokrra (fara) ne 

formen e materialit perhapes; farërat ne forme topthi; fara; farërat e veshura me pleh ; tufe 

natyrale bari; mulç ( mbulese) e kashtes (humus) , levore per tu perdorur si mulç( mbulese) 

; produkte me baze  levore; mulç ( mbulese te shtratit  te luleve ) ; çipse (thupra) druri per 

mbulimin e luleve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1411 

(220) 14/08/2020 

(731) Arianit Fazliu KUTIA SH.P.K. 

Rr. Anton Çeta, nr.5, Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Gjelbert e mbyllt, gjelbert e hapur, hiri 

e mbyllt 

(740)  Fatos Zeqiri “Rexhepi & Zeqiri ”LLC 

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

 
 

(540)   
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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, 

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; Aparatura 

dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë; Pajisje trajnuese dhe simulatorët, për 

shembull, manekinat e reanimimit, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; 

Aparatura dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, makinave lëvizëse 

në ujë dhe automjetet pa pilot, për shembull, instrumentet e navigimit, transmetuesit, 

kompasat për matje, aparatet GPS, aparatet drejtuese automatike për automjetet; Aparatet 

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

semaforit, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë që shërbejnë si pajisje të 

kriptimit; Aparatura dhe instrumente optikë, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet 

zmadhuese, pasqyrat për punën inspektuese, vrimë përgjuese në derë; Orë të mençur, 

percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv; Kontrollues për përdorim të kompjuterit, 

përveçse për video lojëra, kufje të realitetit virtual, syze të mençura; Makinat e treguesve të 

automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të materialeve; 

Pajisje për efekte elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore; Robotë pune, robotë 

mësues, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë me dukje njerëzore me inteligjencë artificiale; 

Syze 3D; Pajisjet për matjen e përshpejtimit;  

Alarme akustike (tingull); Aparate analizash ajrore ; Alarme; Aparate për mesazhe 

telefonike; Pajisje kundër interferencave [elektrike]; Aparate paralajmërimi ndaj vjedhjeve; 

Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime jo-mjekësore; Film 

kinematografik (Aparate për redaktim; Aparate për regjistirmin e largësive; Audio dhe 

video-marrës; Aparate mësimi audiovizuale; Bankomate [ATM]; Lexues barkodesh; 

Videokamera; Mekanizma që vihen në veprim me monedha për aparate televizivë; Pajisje 

muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; Softëare për lojëra 

kompjuterike; Hardëare kompjuterik; Programe (Funksionojnë në kompjutera të regjistruar; 

Pajisje periferike kompjuterash; Programe kompjuterike, të regjistruar; Programe 

(Kompjuter [programe të shkarkueshme]; Aplikacione të shkarkueshme për kompjuter; 

Softëare (Kompjuteri të regjistruara; Kompjutera; Holograme; Karta me qark të integruar 

[karta smart]; Pajisje komunikimi për kompjutera; Pajisje muzikore automatike me 

monedhë [gramafon me monedhë]; Fibra optike; Njësi magnetike shiriti për kompjutera; 

Mekanizma për aparate me monedhë; Mekanizma për aparate të kundër-operuara; Kartat 

memorike e makinave për lojëra video; Kompjuter për shënime, Objektivë [lente] [optike]; 

Aparate dhe instrumenta optikë; Disqe optikë; Xham optik; Mallra optikë; Fenerë optikë; 

Lente optike; Kompjutera tabletë;   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me: analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore industriale;hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

softuerëve kompjuterikë, Shërbime për inxhinier dhe shkencëtar që ndërmarrin vlerësime, 
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masin, hulumtojnë dhe raportojnë në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë 

konsulencën teknologjike, Shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të 

dhënave të kompjuterit dhe personale dhe informacionit financiar dhe për zbulimin e 

aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe informacion, për shembull, shërbimet e mbrojtjes së 

virusit kompjuterik, shërbimet e kriptimit të të dhënave, monitorimin elektronik të 

identifikimit personal të informacionit për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit, 

Softuer si shërbim (SaaS), Platformë si një shërbim (PaaS), Shërbime të planifikimit 

arkitekturor dhe urban, Shërbime të caktuara dizajni, për shëmbull, dizajni industrial, 

hartimi i programeve kompjuterike dhe sistemeve, dizajnimi i brendshëm, dizajni i 

paketimit, dizenjimi i arteve grafike, modelimi i veshjeve, Hulumtime, Këshillim 

arkitekturor, Programim kompjuteri, Dhënie me qira e kompjuterave, Konsulencë e sigurisë 

kompjuterike, Këshillim (Program kompjuterash), Dizenjo programesh (Kompjuter ), 

Analiza e sistemit kompjuterik, Dizenjim (Sistem kompjuterik), Konsulencë e teknologjisë 

kompjuterike, Shërbime mbrojtëse (Virus kompjuteri ), Konsulencë në hartimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga 

materiale në të dhëna elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve në rrjet për të tjerët, 

Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik], 

Dublikimi i programeve kompjuterike, Ruajtje e të dhënave elektronike, Funksionimi e 

faqeve kompjuterike [faqeve të ëeb-it], Konsulencë e teknologjisë të informacionit [IT], 

Instalim i programeve kompjuterike, Mirëmbajtja e programeve kompjuterike, Monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me aksesim në distancë, Ofruesit e shërbimeve të jashtme në 

fushën e teknologjisë së informacionit, Sigurimi i informacionit mbi teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një faqe ueb, Rigjetje e të dhënave kompjuterike, 

Dhënie me qira e programeve kompjuterike, Marrje me qira e shërbyesve të ëeb, Ruajtja e 

serverit, Softueri si një shërbim [SaaS], Konsulence teknologjike, Konsulencë e 

teknologjisë të telekomunikacionit, Përditësimi i programeve kompjuterike, Konsulencë për 

dizenjimin e faqeve të internetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1413 

(220) 17/08/2020 

(731) BEIGENE (BEIJING) CO., LTD 

NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONG-

GUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK, 

CHANGPING DISTRICT, BEIJING, 

P.R.CHINA, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(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  
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(210) KS/M/ 2020/1414 

(220) 17/08/2020 

(731) BEIGENE (BEIJING) CO., LTD 

NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONG-

GUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK, 

CHANGPING DISTRICT, BEIJING, 

P.R.CHINA, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BRUKINSA 

 

 
     

 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1416 

(220) 17/08/2020 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(591) e kaltër, e portokalli,e verdhë, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1417 

(220) 18/08/2020 

(731) Pinguini Sh.P.K. Rruga Brigada 123 

p.n. 23000 Suharekë, KS 

(591) E kaltër e mbylltë, e bardhë, e 

portokalltë, vjollce, e verdhë 

 

 
 

(540)   
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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, 

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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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 

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) 
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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 

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 
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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 

[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; 
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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 

(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 
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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 

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 
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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, 

/ 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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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; 

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; 
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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 

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, 

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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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 

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) 
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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 

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 
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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 

[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; 
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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 

(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 
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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 

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 
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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, 

/ 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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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; 

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; 
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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 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1424 

(220) 18/08/2020 

(731) D-Market Elektronik Hizmetler ve 

Ticaret Anonim Şirketi KUŞTEPE 

MAHALLESİ, MECİDİYEKÖY YOLU 

CADDESİ, NO:12, TRUMP TOWERS 

KULE 2, KAT:2, ŞİŞLİ İSTANBUL 

TURKEY, TR 

(540)   
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(526)  

(591) Verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave 

dhe panaireve tregtare për reklamim komercial, dizajnimi i reklamimit, sigurim i një tregu 

në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; funksionet e zyres, 

shërbimet e sekretarisë, rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët, përpilimi i 

statistikave, marrja me qira e makinave të zyres; sistemimi i informacionit në bazën e të 

dhënave kompjuterike, pergjigjet telefonike për abonentët e padisponueshëm, menaxhimin 

e biznesit, administrimin e biznesit dhe këshillimim për biznes; kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimi i personelit, klasifikimi i personelit, agjencitë e punësimit, 

agjencitë e import-eksportit; agjencitë e vendosjes së përkohshme të personelit, vendosja e 

ankandit; mbledhja e përbashkët, për përfitimet e të të tjerëve, e shumëllojshmërisë së 

mallrave, përkatësisht, kemikateve të përdorura në industri, shkenca, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, plehërimi dhe toka, rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastika 

të papërpunuara, lëndë për shuarjen e zjarrit, ngjitës jo për qëllime mjekësore, gjëra 

shtëpiake dhe artikuj për shkrim, ngjyra, llustër, llaqe, konservues kundër ndryshkut, 

konservues kundër prishjes së drurit, tretës dhe masë për lidhje për bojëra, pigmente, ruajtës 

për metale, ngjyra këpucësh, ngjyra dhe bojë për shtypje, tonerë (përfshirë kaseta të 

mbushura me toner), ngjyrues për ushqim, farmaceutikë dhe pije, rrëshirë natyrale e të 

papërpunuara, metale në fletë metalike dhe formë pluhuri për piktorët, dekoruesit, printera 

dhe artistë, preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues për larjen e rrobave, zbutës të 

pëlhurave për përdorim në lavanderi, heqës të njollave, pastrues të enëlarëseve, parfumeri, 

kozmetikë jo medicinale, aromat, deodorantët për përdorim personal dhe kafshët, sapunët, 

preparate për kujdesin e dhëmbëve; pastat e dhëmbëve, lustrime dentale, preparate për 

zbardhjen e dhëmbëve, larje të gojës, jo për qëllime mjekësore, preparate gërryese, leckë 

gërryese, letër gërryese, gur shtufi, pasta gërryese, preparate për lustrim të lëkurës, pllastikë 

sintetike, metal dhe dru, kremra dhe lustrime për lëkurë,  plastikë sintetike, metal dhe dru, 

dyll për lustrim, vajra industrial dhe yndyrat, lëngjet për prerje, thithëse të pluhurit, 

përbërës për lidhje dhe lagështi, karburantet e ngurta, qymyrin, drurin për zjarr, lëndë 

djegëse të lëngshme dhe të gazit, benzinë, naftë, gaz të lëngshëm, gaz natyral, vaj 

karburanti dhe aditivët e tyre jo-kimikë, qirinjtë, fijet, dyll gjysëm të gatshëm, dylli dhe 

parafina për qëllime ndriçimi, energji elektrike, preparate farmaceutike dhe veterinare për 

qëllime mjekësore, preparate kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagensë kimikë 

për qëllime farmaceutike dhe veterinare, kozmetikë medicinale, shtesa dietike për qëllime 

farmaceutike dhe veterinare, shtesa dietike, shtesa ushqimore, përgatitje mjekësore për 

qëllime të humbjes së peshës, ushqim për bebe, barishte dhe pije nga bimët të përshtatura 

për qëllime medicinale, preparate dhe artikuj dentarë; materiale për mbushjen e dhëmbëve, 

materiale për përshtypjen e dhëmbëve, ngjitëse dhëmbësh dhe materiale për riparimin e 

dhëmbëve, preparate sanitare për përdorim mjekësor, vatë higjenike, tampona higjenike, 

fllastera, materiale për veshje, pelena bërë prej letre dhe tekstili për bebe, të rritur dhe 

kafshë shtëpiake, preparate për shkatërrimin e parazitëve, herbicide, fungicidet, preparate 
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për shkatërrimin e brejtësve, deodorantëve, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët, 

preparate për pastrimin e ajrit, preparate për aromatizimin e ajrit, antiseptikët, pastrues për 

qëllime mjekësore, sapunë të mjekuar, sapunë dezinfektuese, losione antibakteriale për 

duar, minerale prej metali jo të çmuar, metale të zakonshme dhe lidhjet e tyre dhe produkte 

gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale, hekur për ndërtim, dyshekë dhe shkurre të 

metaleve të zakonshëm për ndërtesa, metale të zakonshme në formën e pllakave, shufër 

metalike, shkopit, profilin, fletëve dhe fletëzave, mallra dhe materialeve prej metali të 

zakonshëm që përdoren për ruajtje, mbështjellje, paketime për qëllime strehimi, të 

kontejnerëve prej metali (ruajtje, transport), ndërtesa prej metali, kornizave prej metali për 

ndërtesa, shufra prej metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali, fletë 

alumini, gardhe prej metali, pengesa mbrojtëse prej metali, tuba metalikë, magazinim 

ruajtëse prej metali, kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë metalike, mallra 

prej metali të zakonshëm për qëllime të filtrimit dhe pastrimit, dyer, dritare, grila, grilë 

dritaresh dhe kutitë e tyre dhe pajisjet e tyre prej metali, kabllot jo elektrike dhe telat prej 

metali, hekurishte, pajisje të vogla prej metali, vida metalike, thumba, bulona prej metali, 

kundërvidhë prej metali, kunja prej metali, thekse metali, pitona prej metali, zinxhirë 

metalikë, rrota për mobilje prej metali, pajisje prej metali për mobilje, rrota metalike 

industriale, dorëza prej metali për dyer, dorëza prej metali për dritare, mënteshë metali, 

unaza metalike, bravë metali, çelës metali për bravë, rrethë metali, makara metali, gyp 

ventilimi, ventilime, kapak ventilimi, gypa, kapakë oxhakësh, kapakët e pusetave, grila te 

metalit për ventilim, nxemje, kanalizim, telefona, elektricitet nëntokësor dhe installim të 

ventilimit, panel apo pllaka metali, (jo-ndriçuese dhe jo mekanike) për të përdorur për 

sinjalizim, tregues rruge, qëllime publiciteti, tabelë për shënim prej metali, kolona për 

reklamim të metalit, metalet sinjalizuese të panelit, shenja trafiku jo mekanike të metaleve, 

gypa metali për transportimin e gasit të lëngshëm, gypa për ship prej metali dhe pjesët e 

tyre metalike, valvula prej metali, bashkimet e metaleve për gypat, kthesa prej metali për 

gypa, kapëse prej metali, lidhëse prej metali për gypa, sefa (kutia të forta) prej metali, pjesë 

hekurudhore prej metali, shina metalike, lidhëse për shina metalike, ndrrues të shinave, 

pllaka prej metali, doke lundruese prej metali, vozë ankorimi prej metali, spirancë, forma 

metalike për hedhje, pjesë tjera përveç për makineri, punimet artistike të bëra nga metali 

ose lidhjeve të tija, trofetë nga metal i rëndomtë, mbyllëse metali, kapak për shishe prej 

metali, shufra metalike, shtylla metalike, skela prej metali, kunja metalikë, kulla metalike, 

paleta metalike dhe litar metali për ngritje, qëllim ngarkimi dhe transportimi, hangar nga 

metali, lidhëse, shiritë, shirita dhe litar për ngritje ngarkesash dhe bartje ngarkesash, karrige 

me rrota të bëra kryesisht nga metali, thjerrëza të profileve metalike per automjete per 

qellime dekorimi, makineri, vegla makinerie dhe robotë industrial për perpunim dhe 

formësimin e drunjëve, metale, qelq, pllastika dhe minerale, printera 3d, makina ndertimi 

dhe mekanizma robotikë (makineri) për shfrytëzim në ndërtim; bulldozer, gërmues 

(makineri), eskavator, ndërtim i rrugëve dhe makineritë për shtrimin e rrugëve, makineritë 

për shpimin e gurëve, makineri për pastrimin e rrugëve, ngritje, makineritë e ngarkimit dhe 

transmetimit dhe mekanizmave robotikë (makineritë) për ngritje,  për qëllime ngarkimi dhe 

transmetimi, ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça, makineritë dhe mekanizmat robotikë 

(makineritë) për përdorim në bujqësi dhe mbarështimin e kafshëve, makineritë dhe 

mekanizmat robotikë (makineritë) për përpunimin e drithërave, frutave, perimeve dhe 

ushqimeve; makina për përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motori dhe motorët, përveçse 

për automjetet tokësore, pjesët dhe pajisjet e tyre: kontrolle hidraulike dhe pneumatike për 
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motorë dhe motorë, frena të ndryshëm nga automjetet, rreshta frenash për motorë, shufra 

fiksuese, kuti ingranazhesh, përveç për automjete tokësore, kuti ingranazhesh, cilindra për 

motorë, pistona për motorë, turbina, jo për automjete tokësore, filtra për motore dhe 

motorë, filtra të naftës, ajrit dhe karburantit për motorët e automjeteve tokësore, zbrazje për 

motorët e automjeteve tokësore, zbrazjet e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, 

cilindrat e motorit për automjetet tokësore, kokat e cilindrave të motorëve për automjetet 

tokësore, pistonët për motorët e automjeteve tokësore, karburatorët për automjetet tokësore, 

aparatet e konvertimit të karburantit për motorët e automjeteve tokësore, injektorët për 

motorët e automjeteve tokësore, ekonomizuesit e karburantit për motorët e automjeteve 

tokësore, pompat për motorët e automjeteve tokësore, valvula për motorët e automjeteve 

tokësore, startues për motorët e automjeteve tokësore, dinamot për motorët e automjeteve 

tokësore, prizat ndezëse për motorët e automjeteve tokësore, kushineta apo kushineta topi 

(pjesë të makinerive), makina për montim dhe shkëputje të gomave, alternatorë, gjeneratorë 

elektrik të operuar me energji diellore, makina ngjyrosje, sprej automatike me llak për 

ngjyrosje, makina dhe pistoleta për shpim hidraulik dhe pneumatik, shpërndarës elektrik 

për shirita ngjitës (makina), pistoleta elektrike për makina të gazit të kompresuar ose 

spërkatje të lëngshme, shpuese elektrike me dore, sharra elektrike të dorës, makina 

elektrike me bashkim pjesësh, makina spirale, makina ajri të kompresuar, kompresorë 

(makina), instalime për larëse automjetesh, mekanizma robotikë (makineritë) me funksionet 

e lartpërmendura, Aparatet e saldimit me elektrik dhe me veprim gazi, aparatet e saldimit 

me hark elektrik, aparatet ngjitëse elektrike, aparatet për prerjen e harkut elektrik, 

elektrodat për makinat e saldimit, robotët industrial (makineritë) me funksionet e 

lartpërmendura, makineritë e shtypjes, makineri për paketim, makina mbushëse, bashkimi 

dhe mbyllje, etiketues (makina), makina klasifikimi, robotë industrial (makina) me 

funksionet e lartpërmendura, makineritë elektrike të paketimit për mbylljen dhe vulosjen e 

plastikës, Makineritë për përpunimin e tekstilit, makinat e qepjes, robotët industrial 

(makineritë) me funksionet e lartpërmendura, Pompa të ndryshme nga pjesë makinerish ose 

motorësh, pompa për shpërndarjen e karburantit për stacionet e shërbimit, pompat e vetë-

rregullimit të karburantit, makinat elektrike të kuzhinës për copëtimin, bluarjen, shtypjen, 

përzierjen dhe ngrirjen e ushqimeve, makina larëse, makina larëse për  tesha, pjatalarëse, 

tharëse me rrotullim (jo me nxemje), makina elektrike për pastrim dysheme, qilima apo 

dysheme, pastrues me vakum dhe pjesë të tyre, makina shitëse automatike, makina 

galvanizuese dhe elektroduese, hapës dhe mbyllës të dyerve elektrike, rrethë gome për 

motorët dhe motora, pirunët, lugët, thikat dhe preset jo elektrik, makinë për rriska, makinë 

për heqje lëvozhgash, përfshirë ato të bëra prej metale të çmuara, krahë anësor dhe tehe 

(armë), Vegla dhe aparate për përdorimin e kujdesit për bukurinë personale; mjete dhe 

aparate për rruajtje, epilimin, manikyrin dhe pedikyrin, pajisje elektrike për dore për flokë 

të rregulluar dhe kaçurrela, gërshërë, mjete dore [jo-elektrike] për riparimin e makinerive, 

aparate dhe mjete për përdorim në ndërtim, bujqësi, kopshtari dhe pylltaria, asnjë prej tyre 

mjete të rrymës, hekur elektrike ose jo elektrike; hekur me avull, Doreza për punë mevegla 

dore, aparate dhe pajisje matëse përfshirë ato për qëllime shkencore, nautike, topografike, 

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

barometra, amper metër, voltmetër, higrometër, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, 

teleskopë, periskopë, busulla të drejtimit, tregues të shpejtësisë, aparate laboratorike, 

mikroskopë, xham zmadhues, fotografi, dylbi, furra dhe furra për eksperimente 

laboratorike, aparate për regjistrimin, transmetimi ose riprodhimin e tingujve ose imazheve, 
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kamerave, kamerave fotografike, aparate televizionit, video regjistrues, aparate dhe 

regjistrues për CD dhe DVD, MP3 aparate, kompjutera, kompjutera desktop, kompjutera 

tablet, pajisje teknologjike të lëvizshme (orë inteligjente, rrethëdore, pajisje montuese me 

kokë) mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate telekomunikuese, aparate për riprodhim të 

tingullit ose imazheve, pajisjeve periferike të kompjuterit, celular, mbrojtëse për telefona 

celularë, aparate telefonikë, printerë kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të 

dhënave], fotokopjues, bartës të të dhënave magnetike dhe optike dhe programe 

kompjuterike dhe programe të regjistruara në to, botime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, karta magnetike dhe optike të koduara, filma, seriale TV dhe video klipe 

muzikore të regjistruara në media magnetike, media optike dhe elektronike, antenat, antenat 

satelitore, zmadhues për antenat, pjesët e mallrave të lartpërmendura, shpërndarësit e 

biletave, makinat automatike të parave (atm), përbërësit elektronikë të përdorur në pjesët 

elektronike të makinerive dhe aparateve, gjysëm- përcjellës, qarqe elektronike, qarqe të 

integruara, patate të skuqura [qarqe të integruara], dioda, transistorë [elektronike], koka 

magnetike për aparate elektronike, bravë elektronike, fotoqeliza, aparate të telekomandës 

për hapjen dhe mbylljen e dyerve, sensorët optikë, sportelet dhe treguesit e sasisë për 

matjen e sasinë së konsumit, çelsat automatike të kohës, veshje për mbrojtje nga aksidentet, 

rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për shpëtimin e jetës, syzet, 

syzet e diellit, thjerrëzat optike dhe kornizat, kontejnerët, pjesët dhe përbërësit e tyre, 

aparatet dhe instrumentet për kryerjen, transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë e kryqëzimit [elektricitet], ndërprerës elektrik, 

ndërprerësit, siguresat, çakmakët e ndriçimit, kabllot për dhezjen e baterisë, tabelat e qarkut 

elektrik, rezistencat elektrike, prizë elektrike, transformatorët [energjia elektrike], adaptues 

elektrik, karikuesit e baterive, këmbanat elektrike të dyerve, kabllot elektrike dhe 

elektronike, bateritë, akumulatorët elektrik, panelet diellore për prodhimin e energjisë 

elektrike, alarmet dhe alarmet kundër vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike, 

aparatet dhe instrumentet sinjalizuese, shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorimin e 

trafikut, aparatet për shuarjen e zjarrit, motorët për zjarr, tub gome për zjarr dhe gryka për 

tubë gome për zjarr, aparate radarësh, sonarë, aparate dhe instrumente për shikim gjatë 

natës, magnet dekorativ, metronomë, aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, 

dentare dhe veterinare, mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, gjymtyrë 

artificiale dhe proteza, artikuj ortopedikë mjekësorë: korsete për qëllime mjekësore, këpucë 

ortopedike, fashë elastike dhe fashë mbështetëse, mbeshtjellës kirurgjik dhe çarçafë steril 

kirurgjik, mjete ndihmëse seksuale për të rritur, prezervativë, shishe për bebe, pacifues për 

bebe, thithëse, mbajtës për bebe, rrathë dhe unaza për qëllime mjeksore, rrathë anti 

reumatikë, unaza anti-reumatizmi, instalime ndriçimi, drita për automjete dhe hapësira të 

jashtme, instalime të ngrohjes duke përdorur karburantet e ngurta, të lëngshme ose të gazit 

ose energjia elektrike, kaldaja për ngrohje qendrore, kaldaja për instalimet e ngrohjes, 

radiatorët [ngrohje], këmbyes të nxehtësisë, jo pjesë të makinave, furrë, furra të kuzhinës, 

kolektorët termik diellor [ngrohje], avull, gaz dhe gjeneratorë për mjegull, kaldaja me avull, 

përveç pjesëve të makinave, gjeneratorëve të acetilenit, gjeneratorëve të oksigjenit, 

gjeneratorëve të azotit, instalimeve për ajër të kondicionuar dhe instalime ventilimi, 

instalime për ftohje dhe ngrirje, pajisje elektrike dhe gaz me energji elektrike, instalime dhe 

aparate për gatimin, tharjen dhe zierjen: furrat, enët elektrike të gatimit, ngrohje elektrike të 

ujit, skarës, makina tharëse për tesha, tharëse për flokët, aparatet e tharjes së duarve, 

instalimet sanitare, çezmat [rubinetat], instalimet e dushit, tualetet [dollapët e ujit], kabinat 
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e dushit dhe banjat, vaskat e banjës, vendet e tualetit, lavamanët, legenat për larje të duarve 

[pjesë të instalimeve sanitare], larëse për çezmat e ujit, mbushjet (valvulat e çezmës), 

aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalime për pastrimin e ujit, 

instalime për pastrimin e ujërave të zeza, ngrohje elektrike për shtretër dhe batanije 

elektrike, jo për përdorim mjekësor, jastëk me ngrohje elektrike, këmbësorët elektrik ose jo 

elektrik, shishet për ujë të nxehtë, çorapët me ngrohje elektrike, filtrat për akuariumet dhe 

aparatet e filtrimit të akuariumit, instalimet e tipit industrial për qëllime gatimi, tharje dhe 

ftohjeje, pasterizuesit dhe sterilizuesit, automjetet tokësore, motoçikletat, biçikleta me 

motorë, motorë dhe motorët për automjete tokësore, kthetrat për automjetet tokësore, 

transmisionet, rripat e transmisionit dhe zinxhirët e transmisionit për automjetet tokësore, 

ingranazhet për automjete tokësore, frenat, disqet e frenave dhe rreshtat e frenave për 

automjetet tokësore, shasitë e automjeteve, shportat e automjeteve, shina rrethore të 

automjeteve, amortizuesit për automobila, kuti ingranazhesh për automjete tokësore, timon 

drejtuese për automjete, fellne për rrota të automjeteve, biçikleta dhe trupat e tyre, shufra 

për shina dhe për biçikleta, trupa të automjeteve, trupa tërheqës për kamionë, rimorkio për 

traktorë, trupa frigorifikë për automjete tokësore, goditje rimorkio për automjete, ulëse 

automjetesh, mbështetëse koke për ulëset e automjeteve, ulëse sigurie për fëmijë, për 

automjete, mbulesat e ulëseve për automjete, mbulesat e automjeteve (në formë), blindët e 

diellit të përshtatur për automjete, sinjalet e drejtimit dhe krahët për sinjalet e drejtimit për 

automjete, fshirësit e xhamit të xhamit dhe krahët e fshirësit për automjete, gomat e 

brendshme dhe të jashtme për rrotat e automjeteve, gomat pa tub, grupe për fiksimin e 

gomave të përbërë nga arna gome dhe valvola gomash për automjete, dritare për automjete, 

dritare sigurie për automjete, pasqyra retrovizor dhe pasqyra të krahut për automjete, 

zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjete, transportues bagazhesh për automjete, 

transportues për biçikleta dhe skive për makina, shalë për biçikleta ose motoçikleta, pompa 

ajri për automjete, për goma të fryra, alarme anti-vjedhje për automjete, bori për automjete,  

rripa sigurie për vendet e automjeteve, thesë ajri (pajisje sigurie për automobila), karroca 

për fëmijë, karrige me rrota, karroca, karroca për shtyrje, karroca dore, të vetme ose karroca 

me shumë rrota, karrocat e blerjeve, karrocat ushqimore, karrocat e trajtimit, automjetet 

hekurudhore: lokomotiva, trenat, tramvajet, vagonat, makinat kabllore, karriget, karriget 

për transportin nga uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, automjete 

për lokomotivë nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, armëve të 

zjarrit, pistoletave të ajrit (armët), armëve të zjarrit me ngarkesë për sustë, raste të 

adaptuara dhe shiritave të shpatullave të tyre, armë të rënda, mortaja dhe raketa, 

fishekzjarre, llak për qëllime të mbrojtjes personale, stoli, stoli imitimi, ari, gurë të çmuar 

dhe stoli të bëra prej tyre, mansheta, kunjat për lidhje, statuja dhe figurina prej metali të 

çmuar, orë, orë dhe instrumente kronometrike, kronometër dhe pjesë të tyre, shirita për 

shikim, trofe prej metali të çmuar, rosarie, instrumente muzikorë dhe korniza për 

instrumente muzikore, letër dhe karton, letër dhe karton për qëllime paketimi dhe 

mbështjelljeje, kuti kartoni, peshqirë letre, letre tualeti, peceta letre, materiale plastike për 

qëllime paketimi dhe ambalazhi, blloqe shtypi dhe llojet etyre, materiale librash, botime të 

shtypura, materiale të shtypura, libra, revista, gazeta, libra të faturave, shënime të shtypura 

të dërgimit, kuponat e shtypura, kalendarët, posterat, fotografi [të shtypura], piktura, 

ngjitëse [shkrimi], pulla postare, artikuj shkrimi, artikuj shkrimi për zyre, materiale 

mësimore dhe udhëzimesh [përveç mobiljeve dhe aparateve], pajisje shkrimi dhe vizatimi, 

materiale artistësh, produkte letre për qëllime shkrimi, ngjitësa për qëllime shkrimi, 
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stilolapsa, lapsa, gomë, kaseta ngjitëse për qëllime shkrimi, kartona [materialet e artistëve], 

letër shkrimi, letër për kopjim, rrotulla letre për kasat e parave, materialet për vizatim, 

dërrasat, lapsat me ngjyra, bojëra uji [ piktura], gjëra të nevojshme për zyra, rollers dhe 

furça për ngjyrosje, gomë, material gutta-percha, gomë, asbest, mikë dhe produkte sintetike 

gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale në formë pluhuri, shufra, panele dhe fletë 

metalike, materiale izoluese dhe ndaluese: bojëra izoluese, pëlhura izoluese, shirit izolues 

dhe shirit, izolues për makineritë industriale, përbërës për bashkimin e komponimeve për 

bashkim, gaskets, unaza-o për qëllime nënshkrimi (përveç se rondelë për motorë, cilindra 

dhe për çezmat e ujit), tuba fleksibile të bëra nga goma dhe plastika, gypa të bëra prej 

plastike dhe gome, përfshirë dhe ato të cilat përdoren për automjete, nyje për tubacione prej 

plastike dhe gome, veshje e tubave prej plastike dhe gome, getë nga materiali prej tekstili, 

nyje lidhëse për gypa, jo prej metali, veshje tubi, jo prej metali, gypa lidhës për radiatorët e 

automjeteve, rrjeta teli e profileve të bëra nga materiale sintetike për automjetet për qëllime 

të dekorimit, lëkurat e papërpunuara ose gjysmë të punuar prej lëkure kafshësh, imitime të 

lëkurës, lëkurë e fortë, lëkure e përdorur për veshje, mallra prej lëkure, imitime prej lëkure 

ose materiale të tjera, të dizajnuara për mbajtjen e sendeve, çanta, kuleta, kuti dhe mbathje 

prej lëkure ose lëkure të forta, xhepë për çelësa bagazhi [bagazhë], valixhe, çadra, ombrella, 

çadra dielli, shkopinj në këmbë, kamxhik, parzmore, shalë, rripa, rripa prej lëkure (shalle), 

rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri për 

ndërtim, materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, gips, argjilë, vazo 

argjili, guri, mermeri, druri, plastikë dhe materiali sintetik për ndërtim, qëllime për ndërtim 

rrugësh, ndërtesa jo-metalike, materiale ndërtimi jo metalike, shufra jo nga metali për linjat 

e energjisë, pengesat jo prej metali, veshjet natyrale dhe sintetike në formën e paneleve dhe 

fletave, duke qenë materiale ndërtimi, veshje bitumi për panele për çati, shtresa bitumi për 

çati, dyert dhe dritaret prej druri dhe materialeve sintetike, shenjat e trafikut jo prej metali, 

jo-ndriçuese dhe jo mekanike, për rrugë, monumente dhe statuja prej guri, betoni dhe 

mermeri, qelq për ndërtim, pishina të parafabrikuara noti jo nga (struktura) metali, rërë 

akuariumi, mobilje, të bëra nga çdo lloj materiali, dyshekë, jastëk, dyshekë ajri dhe jastekë, 

jo për qëllime mjekësore, shtretër uji, pasqyra, koshere bletësh, koshere artificiale dhe pjesë 

të drurit për koshere, karrige lëvizëëse për bebe, rrethore për lojë për foshnje, djep, rrethore 

për foshnje, tabela për shikim, korniza për fotografi dhe piktura, targa identifikimi, etiketa 

identifikimi, pllaka emrash, etiketa identifikimi të bëra prej druri ose materiale sintetike, 

enë paketimi prej druri ose plastike, shporta për t’u përdorur për transport ose ruajtje, fuçi, 

depozitash, tanke, kuti, kontejnerë për ruajtje, kontejnerë transporti, sandëk, paletë për 

ngarkim dhe mbyllje për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastike, mallra të vegjël 

pajisjesh prej druri ose materialesh sintetike, pajisje orendi, prej druri ose materiale 

sintetike, hapje dhe mekanizmat e mbylljes së drurit ose materialeve sintetike, zbukurime 

dhe mallrave dekorative të drurit, tapë, kallamishte, kallam, thurrjeve, brirë, kocka, 

fildishit, asht balenave, guaskë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë, dyll bletësh, plastike ose 

figurina nga plasteri, zbukurime për festat e mureve, skulptura, trofe, shporta, shporta 

peshkimi, stroful për qenë, kuti fole dhe shtretër për kafshë shtëpiake, shkallë të lëvizshme 

dhe shkallët për ngjitje të lëvizshme të drurit ose materialeve sintetike, perdeve nga bambu, 

perde të brendshme shtëpie [për brenda], grilla të brendshme, perde udhëtimi, perde shtrati 

për dekorim, kapëse perdesh, unaza për perde, lidhëse për perde, shufra perdesh, kapakë 

rrotash jo metalikë, instrumente dhe pajisje jo elektrik të operuar me dorë, furça, përveç 

furçave për ngjyrosje, çipa çeliku për pastrim, sfungjerët për pastrim, leshi i çelikut për 
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pastrim, leckat e tekstilit për pastrim, dorezat për larje enësh, makineritë lustruese jo 

elektrike për qëllime shtëpiake, fshesat për qilima, leckë, furça dhëmbësh, furça elektrike 

dhëmbësh, fije dhëmbësh, furça për rrojë, furça flokësh, krehër, pajisje shtëpiake jo 

elektrike ose enë kuzhine, [përveç pirunëve, thikave, lugëve], shërbime [enëve], enë dhe 

tigan, hapëse për shishe, enë lulesh, pipa për pirje, enë gatimi jo elektrike, dërrasat për 

hekurosje dhe kapakët e formuar për to, raftet për tharje, varëse për tharjen e rrobave, 

kafazet për kafshët shtëpiake, akuariumet e shtëpisë, peshkore dhe vazo për dhe shtëpie për 

kafshët dhe kultivimin e bimëve, zbukurimet dhe mallrat dekorative prej qelqi, porcelani, 

enë prej balte ose argjile, përkatësisht statuja, figurina, vazo, dhe trofe, kurthe miu, kurthe 

insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe insekteve, kapakët e 

mizave, shtypëse për miza, pipëz për parfum, spërkatës parfumesh, avullues parfumesh, 

pajisje elektrike dhe jo elektrike për heqjen makijazheve, sfungjer pluhuri, kuti tualeti, tub 

gome spërkatëse, tub gome për spërkatje kanaçe, pajisje për ujitje, kanaçe për ujitje të 

kopshtit, xhama të papërpunuara ose gjysëm të punuara, përveç qelqit për ndërtim, mozaikë 

prej qelqi dhe pluhur qelqi për dekorim, përveç ndërtesës, lesh qelqi përveç izolimit ose 

përdorimit të tekstilit, litarë, tela, shkallët nga litari, çekan, rrjeta peshkimi, tenda, çadra, 

letër katramat, vela, mbulesa të automjeteve, jo të vendosura, çanta tekstili për paketim, 

mbushje dhe materiale mbushëse, përveç gomës dhe plastikës, përfshirë ato prej leshi dhe 

pambuku, fibra tekstili, fibra të papërpunuara të rrotulluara, fije qelqi për përdorim tekstili, 

fill dhe fije për përdorim tekstili, fije dhe fill për qepje, qëndisje dhe thurje, fije, fije elastike 

dhe fill për përdorim tekstili, pëlhura tekstile të endura ose jo të endura, produkte tekstili 

për përdorim shtëpiak, perde, mbulesa shtrati, çarçafë (tekstile), jastëkë, batanije, jorgan, 

peshqir, flamuj, stilolapsa, etiketa të tekstilit, batanije të mbështjellura, çanta për gjumë për 

kampe, veshmbathje, përfshirë mbathje dhe veshje të jashtme, përveç rrobave mbrojtëse për 

qëllime të veçanta, çorape, shall, rripa, shirita, rripa, rrypa, këpucë, pantofla, sandale, 

veshje koke, kapelë, kapelë me tela, rripa, kapele [veshje], kapele kafkash, pantofla, 

sandale, kapelë, kapele, kapele me tela, bereta, kapele [veshje], kapele kafkash, gajtan dhe 

qëndisje, tentena, thurrje festive, shirita (tuba shiritësh), shirita dhe bishtalec, shirita fiksues 

për veshje, litarë për veshje, letra dhe numra për shenjëzimin e lirë, emblemat e qëndisura, 

emblema për veshje, jo prej metali të çmuar, jastekët për veshje, butonat për veshje, kopsa 

për veshje, susta për veshje, zinxhirë, kopset për këpucë dhe rripa, susta, rripa për këpucë 

dhe rrypa, kunja, përveç bizhuteri, arna ngjitëse për dekorimin e artikujve të tekstilit, 

dantellat, gjilpërat, gjilpërat qepëse, hala për makinat qepëse, gjilpërat për thurje dhe 

qëndisje, kuti për gjilpëra, jastekë gjilpërash, lule artificiale, fruta artificiale, kunjat e 

flokëve, kapset e flokëve, shiritat e flokëve, artikujt dekorativ për flokët, jo të bëra prej 

metali të çmuar, parukë, zgjatje flokësh, dredgues për flokë elektrik ose jo elektrik, përveç 

pajisjeve për duar, tepihë, qilima, dyshekë, çilima lutjeje, linoleum, terren artificial, 

linoleum për mbulimin e dyshemesë, mbulesë gjimnastësh, letër-muri, perdet e mureve jo 

prej tekstili, lojëra dhe lodra, makina për lojëra arcade, aparate lojrash dhe makina për 

përdorim me një ekran dhe monitor të ekranit të jashtëm, përfshirë ato që funksionojnë me 

monedhë, lodra për kafshë, lodra për kënde lojërash në natyrë, parqe dhe parqe lojrash, 

artikuj gjimnastikor dhe sportiv,  mashtrues peshkimi, karrem artificiale peshkimi, karrem 

për gjueti dhe peshkim, pemë të krishtlindjeve i materialit artificial, zbukurime për pemët e 

krishtlindjeve, dëbora artificiale për pemët e krishtlindjeve, barot për ushtimë (gjëra për të 

lozë), risitë për ahengje, vallet (ndejat), kapele letre për festa, mishi, peshku, shpendët dhe 

produktet shpendore, produktet e mishit të përpunuar, pulset e thara, supat , supë pluhur, 
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ullinj të përpunuar, pastë ulliri, qumësht me origjinë shtazore, qumësht me origjinë bimore, 

produkte qumështi, gjalpi, vajra ushqimore, të thata, të ruajtura, të ngrira, të gatuara, të 

tymosura ose të kripura, fruta dhe perime, paste domate, arra të përpunuara dhe fruta të 

thata si ushqim i shpejtë, krem lajthisë për lyerje dhe gjalpë kikiriku, tahini (pastë nga fara 

susami), vezë dhe vezë pluhur, patate të skuqura, kafe, kakao, pije me bazë kafeje ose 

kakao, pije me bazë çokollate, makarona, brumë të mbushur, petë, pasta dhe produkte 

brumi të bazuara në miell, ëmbëlsira të bazuara në miell dhe çokollatë, bukë, simit [bagel 

turk në formë unaze të mbuluar me fara susami], pogaça [bagel turk], pita, sanduiçe, katmer 

[pasta turke], pite, torta, baklava [ëmbëlsirë turke e bazuar në brumë të veshur me shurup], 

kadaif [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë], ëmbëlsira të bazuara në brumë të veshur me 

shurup, pudinga, kustard, kazandibi [pudding turk], puding nga orizi, keskul [pudding turk], 

mjaltë, zam bletësh për konsum njerëzor, propolisi për qëllime ushqimore, kremra për 

ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca (kremëra), salcë domatesh, maja, pluhur pjekje, 

miell, bullgur, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur, çaj, çaj I ftoftë, 

ëmbëlsira, çokollatë, biskotat, biskota të thata, biskota çokolate, çamçakëz, akullore, akuj 

ushqimore, kripë, ushqim me rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të grira, patate 

të skuqura misri, drithëra të mëngjesit, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të 

grimcuar për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuara për konsum njerëzor, thekër të 

përpunuar për konsum njerëzor, oriz, melasa për ushqim, produkt bujqësor dhe kopshtarie, 

farëra, produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të fekonduara, bimë, bimë të thata për 

dekorim, barishte të freskëta kopshtesh, bimë të thata kopshtesh për dekorim, produkte 

ushqimore për kafshë, malt jo për konsum njerëzor, nënshtresa për kafshë shtëpiake, shtrojë 

kashte për mace, birra, përgatitjet për të bërë birrë, ujë mineral, ujë të tryezës së ujit të 

burimit, ujë sode, lëngje frutash dhe perimesh, fruta dhe koncentratet e perimeve dhe 

ekstraktet për të bërë pije, pije të lehta joalkoolike, pije energjetike, pije sportive të pasura 

me proteina, pije alkoolike (përveç birrave), verëra, raki [pije alkoolike tradicionale turke], 

uiski, liker, kokteje alkoolike, duhan, duhan për përtypje, cigare, duhan, artikuj të 

duhanpirësit, përfshirë ato të metaleve të çmuara: tuba, cigarellëk goje për cigare dhe 

duhan, taketuke, kuti duhanit, aparatë xhepi për të mbëhtjellë cigare, letër cigare, llullë të 

duhanit, shkrepëse, çakmakë për duhanpirës, cigare elektronike dhe fishekët e tyre, 

shkrepësat, duke u dhënë mundësi klientëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të 

mediave elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.  

38  Shërbime të transmetimit të radios dhe televizionit;shërbime telekomunikuese;sigurimi 

i aksesit në internet;agjencitë e lajmeve  

42  Analiza shkencore dhe industriale dhe shërbime kërkimore; inxhinieri; shërbime 

inxhinierike dhe arkitektonike; shërbime të testimit për çertifikimin e cilësisë dhe 

standardet; shërbimet kompjuterike, përkatësisht programimi kompjuterik, shërbimet e 

mbrojtjes së virusit kompjuterik, dizenjimi i sistemit kompjuterik, krijimi, mirëmbajtja dhe 

azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët, hartimi i programeve kompjuterike, azhurnimi 

dhe marrja me qira e programeve kompjuterike, ofrimi I kërkimeve për internet, mbajtja e 

faqeve të internetit, këshillime lidhur me harduerin kompjuterik , dhenja me qera e 

harduerit kompjuterik; sherbimet e dizajnit industrial, përpos dizajnit nxhinjerik, 

kompjuterik dhe arqitektonik; dizajnimi grafik; autentifikimi i veprave artistike.  

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

320 

 

(210) KS/M/ 2020/1425 

(220) 18/08/2020 

(731) D-Market Elektronik Hizmetler ve 

Ticaret Anonim Şirketi KUŞTEPE 

MAHALLESİ, MECİDİYEKÖY YOLU 

CADDESİ, NO:12, TRUMP TOWERS 

KULE 2, KAT:2, ŞİŞLİ İSTANBUL 

TURKEY, TR 

(591) Portokalli,  verdhë,  kaltër, vjollce 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave 

dhe panaireve tregtare për reklamim komercial, dizajnimi i reklamimit, sigurim i një tregu 

në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; funksionet e zyres, 

shërbimet e sekretarisë, rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët, përpilimi i 

statistikave, marrja me qira e makinave të zyres; sistemimi i informacionit në bazën e të 

dhënave kompjuterike, pergjigjet telefonike për abonentët e padisponueshëm, menaxhimin 

e biznesit, administrimin e biznesit dhe këshillimim për biznes; kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimi i personelit, klasifikimi i personelit, agjencitë e punësimit, 

agjencitë e import-eksportit; agjencitë e vendosjes së përkohshme të personelit, vendosja e 

ankandit; mbledhja e përbashkët, për përfitimet e të të tjerëve, e shumëllojshmërisë së 

mallrave, përkatësisht, kemikateve të përdorura në industri, shkenca, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, plehërimi dhe toka, rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastika 

të papërpunuara, lëndë për shuarjen e zjarrit, ngjitës jo për qëllime mjekësore, gjëra 

shtëpiake dhe artikuj për shkrim, ngjyra, llustër, llaqe, konservues kundër ndryshkut, 

konservues kundër prishjes së drurit, tretës dhe masë për lidhje për bojëra, pigmente, ruajtës 

për metale, ngjyra këpucësh, ngjyra dhe bojë për shtypje, tonerë (përfshirë kaseta të 

mbushura me toner), ngjyrues për ushqim, farmaceutikë dhe pije, rrëshirë natyrale e të 

papërpunuara, metale në fletë metalike dhe formë pluhuri për piktorët, dekoruesit, printera 

dhe artistë, preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues për larjen e rrobave, zbutës të 

pëlhurave për përdorim në lavanderi, heqës të njollave, pastrues të enëlarëseve, parfumeri, 

kozmetikë jo medicinale, aromat, deodorantët për përdorim personal dhe kafshët, sapunët, 

preparate për kujdesin e dhëmbëve; pastat e dhëmbëve, lustrime dentale, preparate për 

zbardhjen e dhëmbëve, larje të gojës, jo për qëllime mjekësore, preparate gërryese, leckë 

gërryese, letër gërryese, gur shtufi, pasta gërryese, preparate për lustrim të lëkurës, pllastikë 

sintetike, metal dhe dru, kremra dhe lustrime për lëkurë,  plastikë sintetike, metal dhe dru, 

dyll për lustrim, vajra industrial dhe yndyrat, lëngjet për prerje, thithëse të pluhurit, 

përbërës për lidhje dhe lagështi, karburantet e ngurta, qymyrin, drurin për zjarr, lëndë 

djegëse të lëngshme dhe të gazit, benzinë, naftë, gaz të lëngshëm, gaz natyral, vaj 

karburanti dhe aditivët e tyre jo-kimikë, qirinjtë, fijet, dyll gjysëm të gatshëm, dylli dhe 

parafina për qëllime ndriçimi, energji elektrike, preparate farmaceutike dhe veterinare për 

qëllime mjekësore, preparate kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagensë kimikë 

për qëllime farmaceutike dhe veterinare, kozmetikë medicinale, shtesa dietike për qëllime 

farmaceutike dhe veterinare, shtesa dietike, shtesa ushqimore, përgatitje mjekësore për 
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qëllime të humbjes së peshës, ushqim për bebe, barishte dhe pije nga bimët të përshtatura 

për qëllime medicinale, preparate dhe artikuj 

dentarë; materiale për mbushjen e dhëmbëve, materiale për përshtypjen e dhëmbëve, 

ngjitëse dhëmbësh dhe materiale për riparimin e dhëmbëve,  

preparate sanitare për përdorim mjekësor, vatë higjenike, tampona higjenike, fllastera, 

materiale për veshje, pelena bërë prej letre dhe tekstili për bebe, të rritur dhe kafshë 

shtëpiake, preparate për shkatërrimin e parazitëve, herbicide, fungicidet, preparate për 

shkatërrimin e brejtësve, deodorantëve, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët, 

preparate për pastrimin e ajrit, preparate për aromatizimin e ajrit, antiseptikët, pastrues për 

qëllime mjekësore, sapunë të mjekuar, sapunë dezinfektuese, losione antibakteriale për 

duar, minerale prej metali jo të çmuar, metale të zakonshme dhe lidhjet e tyre dhe produkte 

gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale, hekur për ndërtim, dyshekë dhe shkurre të 

metaleve të zakonshëm për ndërtesa, metale të zakonshme në formën e pllakave, shufër 

metalike, shkopit, profilin, fletëve dhe fletëzave, mallra dhe materialeve prej metali të 

zakonshëm që përdoren për ruajtje, mbështjellje, paketime për qëllime strehimi, të 

kontejnerëve prej metali (ruajtje, transport), ndërtesa prej metali, kornizave prej metali për 

ndërtesa, shufra prej metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali, fletë 

alumini, gardhe prej metali, pengesa mbrojtëse prej metali, tuba metalikë, magazinim 

ruajtëse prej metali, kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë metalike, mallra 

prej metali të zakonshëm për qëllime të filtrimit dhe pastrimit, dyer, dritare, grila, grilë 

dritaresh dhe kutitë e tyre dhe pajisjet e tyre prej metali, kabllot jo elektrike dhe telat prej 

metali, hekurishte, pajisje të vogla prej metali, vida metalike, thumba, bulona prej metali, 

kundërvidhë prej metali, kunja prej metali, thekse metali, pitona prej metali, zinxhirë 

metalikë, rrota për mobilje prej metali, pajisje prej metali për mobilje, rrota metalike 

industriale, dorëza prej metali për dyer, dorëza prej metali për dritare, mënteshë metali, 

unaza metalike, bravë metali, çelës metali për bravë, rrethë metali, makara metali, gyp 

ventilimi, ventilime, kapak ventilimi, gypa, kapakë oxhakësh, kapakët e pusetave, grila te 

metalit për ventilim, nxemje, kanalizim, telefona, elektricitet nëntokësor dhe installim të 

ventilimit, panel apo pllaka metali, (jo-ndriçuese dhe jo mekanike) për të përdorur për 

sinjalizim, tregues rruge, qëllime publiciteti, tabelë për shënim prej metali, kolona për 

reklamim të metalit, metalet sinjalizuese të panelit, shenja trafiku jo mekanike të metaleve, 

gypa metali për transportimin e gasit të lëngshëm, gypa për ship prej metali dhe pjesët e 

tyre metalike, valvula prej metali, bashkimet e metaleve për gypat, kthesa prej metali për 

gypa, kapëse prej metali, lidhëse prej metali për gypa, sefa (kutia të forta) prej metali, pjesë 

hekurudhore prej metali, shina metalike, lidhëse për shina metalike, ndrrues të shinave, 

pllaka prej metali, doke lundruese prej metali, vozë ankorimi prej metali, spirancë, forma 

metalike për hedhje, pjesë tjera përveç për makineri, punimet artistike të bëra nga metali 

ose lidhjeve të tija, trofetë nga metal i rëndomtë, mbyllëse metali, kapak për shishe prej 

metali, shufra metalike, shtylla metalike, skela prej metali, kunja metalikë, kulla metalike, 

paleta metalike dhe litar metali për ngritje, qëllim ngarkimi dhe transportimi, hangar nga 

metali, lidhëse, shiritë, shirita dhe litar për ngritje ngarkesash dhe bartje ngarkesash, karrige 

me rrota të bëra kryesisht nga metali, thjerrëza të profileve metalike per automjete per 

qellime dekorimi, makineri, vegla makinerie dhe robotë industrial për perpunim dhe 

formësimin e drunjëve, metale, qelq, pllastika dhe minerale, printera 3d, makina ndertimi 

dhe mekanizma robotikë (makineri) për shfrytëzim në ndërtim; bulldozer, gërmues 

(makineri), eskavator, ndërtim i rrugëve dhe makineritë për shtrimin e rrugëve, makineritë 
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për shpimin e gurëve, makineri për pastrimin e rrugëve, ngritje, makineritë e ngarkimit dhe 

transmetimit dhe mekanizmave robotikë (makineritë) për ngritje,  për qëllime ngarkimi dhe 

transmetimi, ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça, makineritë dhe mekanizmat robotikë 

(makineritë) për përdorim në bujqësi dhe mbarështimin e kafshëve, makineritë dhe 

mekanizmat robotikë (makineritë) për përpunimin e drithërave, frutave, perimeve dhe 

ushqimeve; makina për përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motori dhe motorët, përveçse 

për automjetet tokësore, pjesët dhe pajisjet e tyre: kontrolle hidraulike dhe pneumatike për 

motorë dhe motorë, frena të ndryshëm nga automjetet, rreshta frenash për motorë, shufra 

fiksuese, kuti ingranazhesh, përveç për automjete tokësore, kuti ingranazhesh, cilindra për 

motorë, pistona për motorë, turbina, jo për automjete tokësore, filtra për motore dhe 

motorë, filtra të naftës, ajrit dhe karburantit për motorët e automjeteve tokësore, zbrazje për 

motorët e automjeteve tokësore, zbrazjet e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, 

cilindrat e motorit për automjetet tokësore, kokat e cilindrave të motorëve për automjetet 

tokësore, pistonët për motorët e automjeteve tokësore, karburatorët për automjetet tokësore, 

aparatet e konvertimit të karburantit për motorët e automjeteve tokësore, injektorët për 

motorët e automjeteve tokësore, ekonomizuesit e karburantit për motorët e automjeteve 

tokësore, pompat për motorët e automjeteve tokësore, valvula për motorët e automjeteve 

tokësore, startues për motorët e automjeteve tokësore, dinamot për motorët e automjeteve 

tokësore, prizat ndezëse për motorët e automjeteve tokësore, kushineta apo kushineta topi 

(pjesë të makinerive), makina për montim dhe shkëputje të gomave, alternatorë, gjeneratorë 

elektrik të operuar me energji diellore, makina ngjyrosje, sprej automatike me llak për 

ngjyrosje, makina dhe pistoleta për shpim hidraulik dhe pneumatik, shpërndarës elektrik 

për shirita ngjitës (makina), pistoleta elektrike për makina të gazit të kompresuar ose 

spërkatje të lëngshme, shpuese elektrike me dore, sharra elektrike të dorës, makina 

elektrike me bashkim pjesësh, makina spirale, makina ajri të kompresuar, kompresorë 

(makina), instalime për larëse automjetesh, mekanizma robotikë (makineritë) me funksionet 

e lartpërmendura, Aparatet e saldimit me elektrik dhe me veprim gazi, aparatet e saldimit 

me hark elektrik, aparatet ngjitëse elektrike, aparatet për prerjen e harkut elektrik, 

elektrodat për makinat e saldimit, robotët industrial (makineritë) me funksionet e 

lartpërmendura, makineritë e shtypjes, makineri për paketim, makina mbushëse, bashkimi 

dhe mbyllje, etiketues (makina), makina klasifikimi, robotë industrial (makina) me 

funksionet e lartpërmendura, makineritë elektrike të paketimit për mbylljen dhe vulosjen e 

plastikës, Makineritë për përpunimin e tekstilit, makinat e qepjes, robotët industrial 

(makineritë) me funksionet e lartpërmendura, Pompa të ndryshme nga pjesë makinerish ose 

motorësh, pompa për shpërndarjen e karburantit për stacionet e shërbimit, pompat e vetë-

rregullimit të karburantit, makinat elektrike të kuzhinës për copëtimin, bluarjen, shtypjen, 

përzierjen dhe ngrirjen e ushqimeve, makina larëse, makina larëse për  tesha, pjatalarëse, 

tharëse me rrotullim (jo me nxemje), makina elektrike për pastrim dysheme, qilima apo 

dysheme, pastrues me vakum dhe pjesë të tyre, makina shitëse automatike, makina 

galvanizuese dhe elektroduese, hapës dhe mbyllës të dyerve elektrike, rrethë gome për 

motorët dhe motora, pirunët, lugët, thikat dhe preset jo elektrik, makinë për rriska, makinë 

për heqje lëvozhgash, përfshirë ato të bëra prej metale të çmuara, krahë anësor dhe tehe 

(armë), Vegla dhe aparate për përdorimin e kujdesit për bukurinë personale; mjete dhe 

aparate për rruajtje, epilimin, manikyrin dhe pedikyrin, pajisje elektrike për dore për flokë 

të rregulluar dhe kaçurrela, gërshërë, mjete dore [jo-elektrike] për riparimin e makinerive, 

aparate dhe mjete për përdorim në ndërtim, bujqësi, kopshtari dhe pylltaria, asnjë prej tyre 
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mjete të rrymës, hekur elektrike ose jo elektrike; hekur me avull, Doreza për punë mevegla 

dore, aparate dhe pajisje matëse përfshirë ato për qëllime shkencore, nautike, topografike, 

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

barometra, amper metër, voltmetër, higrometër, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, 

teleskopë, periskopë, busulla të drejtimit, tregues të shpejtësisë, aparate laboratorike, 

mikroskopë, xham zmadhues, fotografi, dylbi, furra dhe furra për eksperimente 

laboratorike, aparate për regjistrimin, transmetimi ose riprodhimin e tingujve ose imazheve, 

kamerave, kamerave fotografike, aparate televizionit, video regjistrues, aparate dhe 

regjistrues për CD dhe DVD, MP3 aparate, kompjutera, kompjutera desktop, kompjutera 

tablet, pajisje teknologjike të lëvizshme (orë inteligjente, rrethëdore, pajisje montuese me 

kokë) mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate telekomunikuese, aparate për riprodhim të 

tingullit ose imazheve, pajisjeve periferike të kompjuterit, celular, mbrojtëse për telefona 

celularë, aparate telefonikë, printerë kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të 

dhënave], fotokopjues, bartës të të dhënave magnetike dhe optike dhe programe 

kompjuterike dhe programe të regjistruara në to, botime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, karta magnetike dhe optike të koduara, filma, seriale TV dhe video klipe 

muzikore të regjistruara në media magnetike, media optike dhe elektronike, antenat, antenat 

satelitore, zmadhues për antenat, pjesët e mallrave të lartpërmendura, shpërndarësit e 

biletave, makinat automatike të parave (atm), përbërësit elektronikë të përdorur në pjesët 

elektronike të makinerive dhe aparateve, gjysëm- përcjellës, qarqe elektronike, qarqe të 

integruara, patate të skuqura [qarqe të integruara], dioda, transistorë [elektronike], koka 

magnetike për aparate elektronike, bravë elektronike, fotoqeliza, aparate të telekomandës 

për hapjen dhe mbylljen e dyerve, sensorët optikë, sportelet dhe treguesit e sasisë për 

matjen e sasinë së konsumit, çelsat automatike të kohës, veshje për mbrojtje nga aksidentet, 

rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për shpëtimin e jetës, syzet, 

syzet e diellit, thjerrëzat optike dhe kornizat, kontejnerët, pjesët dhe përbërësit e tyre, 

aparatet dhe instrumentet për kryerjen, transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë e kryqëzimit [elektricitet], ndërprerës elektrik, 

ndërprerësit, siguresat, çakmakët e ndriçimit, kabllot për dhezjen e baterisë, tabelat e qarkut 

elektrik, rezistencat elektrike, prizë elektrike, transformatorët [energjia elektrike], adaptues 

elektrik, karikuesit e baterive, këmbanat elektrike të dyerve, kabllot elektrike dhe 

elektronike, bateritë, akumulatorët elektrik, panelet diellore për prodhimin e energjisë 

elektrike, alarmet dhe alarmet kundër vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike, 

aparatet dhe instrumentet sinjalizuese, shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorimin e 

trafikut, aparatet për shuarjen e zjarrit, motorët për zjarr, tub gome për zjarr dhe gryka për 

tubë gome për zjarr, aparate radarësh, sonarë, aparate dhe instrumente për shikim gjatë 

natës, magnet dekorativ, metronomë, aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, 

dentare dhe veterinare, mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, gjymtyrë 

artificiale dhe proteza, artikuj ortopedikë mjekësorë: korsete për qëllime mjekësore, këpucë 

ortopedike, fashë elastike dhe fashë mbështetëse, mbeshtjellës kirurgjik dhe çarçafë steril 

kirurgjik, mjete ndihmëse seksuale për të rritur, prezervativë, shishe për bebe, pacifues për 

bebe, thithëse, mbajtës për bebe, rrathë dhe unaza për qëllime mjeksore, rrathë anti 

reumatikë, unaza anti-reumatizmi, instalime ndriçimi, drita për automjete dhe hapësira të 

jashtme, instalime të ngrohjes duke përdorur karburantet e ngurta, të lëngshme ose të gazit 

ose energjia elektrike, kaldaja për ngrohje qendrore, kaldaja për instalimet e ngrohjes, 

radiatorët [ngrohje], këmbyes të nxehtësisë, jo pjesë të makinave, furrë, furra të kuzhinës, 
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kolektorët termik diellor [ngrohje], avull, gaz dhe gjeneratorë për mjegull, kaldaja me avull, 

përveç pjesëve të makinave, gjeneratorëve të acetilenit, gjeneratorëve të oksigjenit, 

gjeneratorëve të azotit, instalimeve për ajër të kondicionuar dhe instalime ventilimi, 

instalime për ftohje dhe ngrirje, pajisje elektrike dhe gaz me energji elektrike, instalime dhe 

aparate për gatimin, tharjen dhe zierjen: furrat, enët elektrike të gatimit, ngrohje elektrike të 

ujit, skarës, makina tharëse për tesha, tharëse për flokët, aparatet e tharjes së duarve, 

instalimet sanitare, çezmat [rubinetat], instalimet e dushit, tualetet [dollapët e ujit], kabinat 

e dushit dhe banjat, vaskat e banjës, vendet e tualetit, lavamanët, legenat për larje të duarve 

[pjesë të instalimeve sanitare], larëse për çezmat e ujit, mbushjet (valvulat e çezmës), 

aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalime për pastrimin e ujit, 

instalime për pastrimin e ujërave të zeza, ngrohje elektrike për shtretër dhe batanije 

elektrike, jo për përdorim mjekësor, jastëk me ngrohje elektrike, këmbësorët elektrik ose jo 

elektrik, shishet për ujë të nxehtë, çorapët me ngrohje elektrike, filtrat për akuariumet dhe 

aparatet e filtrimit të akuariumit, instalimet e tipit industrial për qëllime gatimi, tharje dhe 

ftohjeje, pasterizuesit dhe sterilizuesit, automjetet tokësore, motoçikletat, biçikleta me 

motorë, motorë dhe motorët për automjete tokësore, kthetrat për automjetet tokësore, 

transmisionet, rripat e transmisionit dhe zinxhirët e transmisionit për automjetet tokësore, 

ingranazhet për automjete tokësore, frenat, disqet e frenave dhe rreshtat e frenave për 

automjetet tokësore, shasitë e automjeteve, shportat e automjeteve, shina rrethore të 

automjeteve, amortizuesit për automobila, kuti ingranazhesh për automjete tokësore, timon 

drejtuese për automjete, fellne për rrota të automjeteve, biçikleta dhe trupat e tyre, shufra 

për shina dhe për biçikleta, trupa të automjeteve, trupa tërheqës për kamionë, rimorkio për 

traktorë, trupa frigorifikë për automjete tokësore, goditje rimorkio për automjete, ulëse 

automjetesh, mbështetëse koke për ulëset e automjeteve, ulëse sigurie për fëmijë, për 

automjete, mbulesat e ulëseve për automjete, mbulesat e automjeteve (në formë), blindët e 

diellit të përshtatur për automjete, sinjalet e drejtimit dhe krahët për sinjalet e drejtimit për 

automjete, fshirësit e xhamit të xhamit dhe krahët e fshirësit për automjete, gomat e 

brendshme dhe të jashtme për rrotat e automjeteve, gomat pa tub, grupe për fiksimin e 

gomave të përbërë nga arna gome dhe valvola gomash për automjete, dritare për automjete, 

dritare sigurie për automjete, pasqyra retrovizor dhe pasqyra të krahut për automjete, 

zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjete, transportues bagazhesh për automjete, 

transportues për biçikleta dhe skive për makina, shalë për biçikleta ose motoçikleta, pompa 

ajri për automjete, për goma të fryra, alarme anti-vjedhje për automjete, bori për automjete,  

rripa sigurie për vendet e automjeteve, thesë ajri (pajisje sigurie për automobila), karroca 

për fëmijë, karrige me rrota, karroca, karroca për shtyrje, karroca dore, të vetme ose karroca 

me shumë rrota, karrocat e blerjeve, karrocat ushqimore, karrocat e trajtimit, automjetet 

hekurudhore: lokomotiva, trenat, tramvajet, vagonat, makinat kabllore, karriget, karriget 

për transportin nga uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, automjete 

për lokomotivë nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, armëve të 

zjarrit, pistoletave të ajrit (armët), armëve të zjarrit me ngarkesë për sustë, raste të 

adaptuara dhe shiritave të shpatullave të tyre, armë të rënda, mortaja dhe raketa, 

fishekzjarre, llak për qëllime të mbrojtjes personale, stoli, stoli imitimi, ari, gurë të çmuar 

dhe stoli të bëra prej tyre, mansheta, kunjat për lidhje, statuja dhe figurina prej metali të 

çmuar, orë, orë dhe instrumente kronometrike, kronometër dhe pjesë të tyre, shirita për 

shikim, trofe prej metali të çmuar, rosarie, instrumente muzikorë dhe korniza për 

instrumente muzikore, letër dhe karton, letër dhe karton për qëllime paketimi dhe 
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mbështjelljeje, kuti kartoni, peshqirë letre, letre tualeti, peceta letre, materiale plastike për 

qëllime paketimi dhe ambalazhi, blloqe shtypi dhe llojet etyre, materiale librash, botime të 

shtypura, materiale të shtypura, libra, revista, gazeta, libra të faturave, shënime të shtypura 

të dërgimit, kuponat e shtypura, kalendarët, posterat, fotografi [të shtypura], piktura, 

ngjitëse [shkrimi], pulla postare, artikuj shkrimi, artikuj shkrimi për zyre, materiale 

mësimore dhe udhëzimesh [përveç mobiljeve dhe aparateve], pajisje shkrimi dhe vizatimi, 

materiale artistësh, produkte letre për qëllime shkrimi, ngjitësa për qëllime shkrimi, 

stilolapsa, lapsa, gomë, kaseta ngjitëse për qëllime shkrimi, kartona [materialet e artistëve], 

letër shkrimi, letër për kopjim, rrotulla letre për kasat e parave, materialet për vizatim, 

dërrasat, lapsat me ngjyra, bojëra uji [ piktura], gjëra të nevojshme për zyra, rollers dhe 

furça për ngjyrosje, gomë, material gutta-percha, gomë, asbest, mikë dhe produkte sintetike 

gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale në formë pluhuri, shufra, panele dhe fletë 

metalike, materiale izoluese dhe ndaluese: bojëra izoluese, pëlhura izoluese, shirit izolues 

dhe shirit, izolues për makineritë industriale, përbërës për bashkimin e komponimeve për 

bashkim, gaskets, unaza-o për qëllime nënshkrimi (përveç se rondelë për motorë, cilindra 

dhe për çezmat e ujit), tuba fleksibile të bëra nga goma dhe plastika, gypa të bëra prej 

plastike dhe gome, përfshirë dhe ato të cilat përdoren për automjete, nyje për tubacione prej 

plastike dhe gome, veshje e tubave prej plastike dhe gome, getë nga materiali prej tekstili, 

nyje lidhëse për gypa, jo prej metali, veshje tubi, jo prej metali, gypa lidhës për radiatorët e 

automjeteve, rrjeta teli e profileve të bëra nga materiale sintetike për automjetet për qëllime 

të dekorimit, lëkurat e papërpunuara ose gjysmë të punuar prej lëkure kafshësh, imitime të 

lëkurës, lëkurë e fortë, lëkure e përdorur për veshje, mallra prej lëkure, imitime prej lëkure 

ose materiale të tjera, të dizajnuara për mbajtjen e sendeve, çanta, kuleta, kuti dhe mbathje 

prej lëkure ose lëkure të forta, xhepë për çelësa bagazhi [bagazhë], valixhe, çadra, ombrella, 

çadra dielli, shkopinj në këmbë, kamxhik, parzmore, shalë, rripa, rripa prej lëkure (shalle), 

rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri për 

ndërtim, materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, gips, argjilë, vazo 

argjili, guri, mermeri, druri, plastikë dhe materiali sintetik për ndërtim, qëllime për ndërtim 

rrugësh, ndërtesa jo-metalike, materiale ndërtimi jo metalike, shufra jo nga metali për linjat 

e energjisë, pengesat jo prej metali, veshjet natyrale dhe sintetike në formën e paneleve dhe 

fletave, duke qenë materiale ndërtimi, veshje bitumi për panele për çati, shtresa bitumi për 

çati, dyert dhe dritaret prej druri dhe materialeve sintetike, shenjat e trafikut jo prej metali, 

jo-ndriçuese dhe jo mekanike, për rrugë, monumente dhe statuja prej guri, betoni dhe 

mermeri, qelq për ndërtim, pishina të parafabrikuara noti jo nga (struktura) metali, rërë 

akuariumi, mobilje, të bëra nga çdo lloj materiali, dyshekë, jastëk, dyshekë ajri dhe jastekë, 

jo për qëllime mjekësore, shtretër uji, pasqyra, koshere bletësh, koshere artificiale dhe pjesë 

të drurit për koshere, karrige lëvizëëse për bebe, rrethore për lojë për foshnje, djep, rrethore 

për foshnje, tabela për shikim, korniza për fotografi dhe piktura, targa identifikimi, etiketa 

identifikimi, pllaka emrash, etiketa identifikimi të bëra prej druri ose materiale sintetike, 

enë paketimi prej druri ose plastike, shporta për t’u përdorur për transport ose ruajtje, fuçi, 

depozitash, tanke, kuti, kontejnerë për ruajtje, kontejnerë transporti, sandëk, paletë për 

ngarkim dhe mbyllje për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastike, mallra të vegjël 

pajisjesh prej druri ose materialesh sintetike, pajisje orendi, prej druri ose materiale 

sintetike, hapje dhe mekanizmat e mbylljes së drurit ose materialeve sintetike, zbukurime 

dhe mallrave dekorative të drurit, tapë, kallamishte, kallam, thurrjeve, brirë, kocka, 

fildishit, asht balenave, guaskë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë, dyll bletësh, plastike ose 
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figurina nga plasteri, zbukurime për festat e mureve, skulptura, trofe, shporta, shporta 

peshkimi, stroful për qenë, kuti fole dhe shtretër për kafshë shtëpiake, shkallë të lëvizshme 

dhe shkallët për ngjitje të lëvizshme të drurit ose materialeve sintetike, perdeve nga bambu, 

perde të brendshme shtëpie [për brenda], grilla të brendshme, perde udhëtimi, perde shtrati 

për dekorim, kapëse perdesh, unaza për perde, lidhëse për perde, shufra perdesh, kapakë 

rrotash jo metalikë, instrumente dhe pajisje jo elektrik të operuar me dorë, furça, përveç 

furçave për ngjyrosje, çipa çeliku për pastrim, sfungjerët për pastrim, leshi i çelikut për 

pastrim, leckat e tekstilit për pastrim, dorezat për larje enësh, makineritë lustruese jo 

elektrike për qëllime shtëpiake, fshesat për qilima, leckë, furça dhëmbësh, furça elektrike 

dhëmbësh, fije dhëmbësh, furça për rrojë, furça flokësh, krehër, pajisje shtëpiake jo 

elektrike ose enë kuzhine, [përveç pirunëve, thikave, lugëve], shërbime [enëve], enë dhe 

tigan, hapëse për shishe, enë lulesh, pipa për pirje, enë gatimi jo elektrike, dërrasat për 

hekurosje dhe kapakët e formuar për to, raftet për tharje, varëse për tharjen e rrobave, 

kafazet për kafshët shtëpiake, akuariumet e shtëpisë, peshkore dhe vazo për dhe shtëpie për 

kafshët dhe kultivimin e bimëve, zbukurimet dhe mallrat dekorative prej qelqi, porcelani, 

enë prej balte ose argjile, përkatësisht statuja, figurina, vazo, dhe trofe, kurthe miu, kurthe 

insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe insekteve, kapakët e 

mizave, shtypëse për miza, pipëz për parfum, spërkatës parfumesh, avullues parfumesh, 

pajisje elektrike dhe jo elektrike për heqjen makijazheve, sfungjer pluhuri, kuti tualeti, tub 

gome spërkatëse, tub gome për spërkatje kanaçe, pajisje për ujitje, kanaçe për ujitje të 

kopshtit, xhama të papërpunuara ose gjysëm të punuara, përveç qelqit për ndërtim, mozaikë 

prej qelqi dhe pluhur qelqi për dekorim, përveç ndërtesës, lesh qelqi përveç izolimit ose 

përdorimit të tekstilit, litarë, tela, shkallët nga litari, çekan, rrjeta peshkimi, tenda, çadra, 

letër katramat, vela, mbulesa të automjeteve, jo të vendosura, çanta tekstili për paketim, 

mbushje dhe materiale mbushëse, përveç gomës dhe plastikës, përfshirë ato prej leshi dhe 

pambuku, fibra tekstili, fibra të papërpunuara të rrotulluara, fije qelqi për përdorim tekstili, 

fill dhe fije për përdorim tekstili, fije dhe fill për qepje, qëndisje dhe thurje, fije, fije elastike 

dhe fill për përdorim tekstili, pëlhura tekstile të endura ose jo të endura, produkte tekstili 

për përdorim shtëpiak, perde, mbulesa shtrati, çarçafë (tekstile), jastëkë, batanije, jorgan, 

peshqir, flamuj, stilolapsa, etiketa të tekstilit, batanije të mbështjellura, çanta për gjumë për 

kampe, veshmbathje, përfshirë mbathje dhe veshje të jashtme, përveç rrobave mbrojtëse për 

qëllime të veçanta, çorape, shall, rripa, shirita, rripa, rrypa, këpucë, pantofla, sandale, 

veshje koke, kapelë, kapelë me tela, rripa, kapele [veshje], kapele kafkash, pantofla, 

sandale, kapelë, kapele, kapele me tela, bereta, kapele [veshje], kapele kafkash, gajtan dhe 

qëndisje, tentena, thurrje festive, shirita (tuba shiritësh), shirita dhe bishtalec, shirita fiksues 

për veshje, litarë për veshje, letra dhe numra për shenjëzimin e lirë, emblemat e qëndisura, 

emblema për veshje, jo prej metali të çmuar, jastekët për veshje, butonat për veshje, kopsa 

për veshje, susta për veshje, zinxhirë, kopset për këpucë dhe rripa, susta, rripa për këpucë 

dhe rrypa, kunja, përveç bizhuteri, arna ngjitëse për dekorimin e artikujve të tekstilit, 

dantellat, gjilpërat, gjilpërat qepëse, hala për makinat qepëse, gjilpërat për thurje dhe 

qëndisje, kuti për gjilpëra, jastekë gjilpërash, lule artificiale, fruta artificiale, kunjat e 

flokëve, kapset e flokëve, shiritat e flokëve, artikujt dekorativ për flokët, jo të bëra prej 

metali të çmuar, parukë, zgjatje flokësh, dredgues për flokë elektrik ose jo elektrik, përveç 

pajisjeve për duar, tepihë, qilima, dyshekë, çilima lutjeje, linoleum, terren artificial, 

linoleum për mbulimin e dyshemesë, mbulesë gjimnastësh, letër-muri, perdet e mureve jo 

prej tekstili, lojëra dhe lodra, makina për lojëra arcade, aparate lojrash dhe makina për 
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përdorim me një ekran dhe monitor të ekranit të jashtëm, përfshirë ato që funksionojnë me 

monedhë, lodra për kafshë, lodra për kënde lojërash në natyrë, parqe dhe parqe lojrash, 

artikuj gjimnastikor dhe sportiv,  mashtrues peshkimi, karrem artificiale peshkimi, karrem 

për gjueti dhe peshkim, pemë të krishtlindjeve i materialit artificial, zbukurime për pemët e 

krishtlindjeve, dëbora artificiale për pemët e krishtlindjeve, barot për ushtimë (gjëra për të 

lozë), risitë për ahengje, vallet (ndejat), kapele letre për festa, mishi, peshku, shpendët dhe 

produktet shpendore, produktet e mishit të përpunuar, pulset e thara, supat , supë pluhur, 

ullinj të përpunuar, pastë ulliri, qumësht me origjinë shtazore, qumësht me origjinë bimore, 

produkte qumështi, gjalpi, vajra ushqimore, të thata, të ruajtura, të ngrira, të gatuara, të 

tymosura ose të kripura, fruta dhe perime, paste domate, arra të përpunuara dhe fruta të 

thata si ushqim i shpejtë, krem lajthisë për lyerje dhe gjalpë kikiriku, tahini (pastë nga fara 

susami), vezë dhe vezë pluhur, patate të skuqura, kafe, kakao, pije me bazë kafeje ose 

kakao, pije me bazë çokollate, makarona, brumë të mbushur, petë, pasta dhe produkte 

brumi të bazuara në miell, ëmbëlsira të bazuara në miell dhe çokollatë, bukë, simit [bagel 

turk në formë unaze të mbuluar me fara susami], pogaça [bagel turk], pita, sanduiçe, katmer 

[pasta turke], pite, torta, baklava [ëmbëlsirë turke e bazuar në brumë të veshur me shurup], 

kadaif [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë], ëmbëlsira të bazuara në brumë të veshur me 

shurup, pudinga, kustard, kazandibi [pudding turk], puding nga orizi, keskul [pudding turk], 

mjaltë, zam bletësh për konsum njerëzor, propolisi për qëllime ushqimore, kremra për 

ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca (kremëra), salcë domatesh, maja, pluhur pjekje, 

miell, bullgur, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur, çaj, çaj I ftoftë, 

ëmbëlsira, çokollatë, biskotat, biskota të thata, biskota çokolate, çamçakëz, akullore, akuj 

ushqimore, kripë, ushqim me rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të grira, patate 

të skuqura misri, drithëra të mëngjesit, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të 

grimcuar për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuara për konsum njerëzor, thekër të 

përpunuar për konsum njerëzor, oriz, melasa për ushqim, produkt bujqësor dhe kopshtarie, 

farëra, produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të fekonduara, bimë, bimë të thata për 

dekorim, barishte të freskëta kopshtesh, bimë të thata kopshtesh për dekorim, produkte 

ushqimore për kafshë, malt jo për konsum njerëzor, nënshtresa për kafshë shtëpiake, shtrojë 

kashte për mace, birra,  përgatitjet për të bërë birrë, ujë mineral, ujë të tryezës së ujit të 

burimit, ujë sode, lëngje frutash dhe perimesh, fruta dhe koncentratet e perimeve dhe 

ekstraktet për të bërë pije, pije të lehta joalkoolike, pije energjetike, pije sportive të pasura 

me proteina, pije alkoolike (përveç birrave), verëra, raki [pije alkoolike tradicionale turke], 

uiski, liker, kokteje alkoolike, duhan, duhan për përtypje, cigare, duhan, artikuj të 

duhanpirësit, përfshirë ato të metaleve të çmuara: tuba, cigarellëk goje për cigare dhe 

duhan, taketuke, kuti duhanit, aparatë xhepi për të mbëhtjellë cigare, letër cigare, llullë të 

duhanit, shkrepëse, çakmakë për duhanpirës, cigare elektronike dhe fishekët e tyre, 

shkrepësat, duke u dhënë mundësi klientëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të 

mediave elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.  

38  Shërbime të transmetimit të radios dhe televizionit; shërbime telekomunikuese; sigurimi 

i aksesit në internet; agjencitë e lajmeve 42  Analiza shkencore dhe industriale dhe 

shërbime kërkimore; inxhinieri; shërbime inxhinierike dhe arkitektonike; shërbime të 

testimit për çertifikimin e cilësisë dhe standardet; shërbimet kompjuterike, përkatësisht 

programimi kompjuterik, shërbimet e mbrojtjes së virusit kompjuterik, dizenjimi i sistemit 

kompjuterik, krijimi, mirëmbajtja dhe azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët, hartimi i 
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programeve kompjuterike, azhurnimi dhe marrja me qira e programeve kompjuterike, 

ofrimi I kërkimeve për internet, mbajtja e faqeve të internetit, këshillime lidhur me 

harduerin kompjuterik , dhenja me qera e harduerit kompjuterik; sherbimet e dizajnit 

industrial, përpos dizajnit nxhinjerik, kompjuterik dhe arqitektonik; dizajnimi grafik; 

autentifikimi i veprave artistike.  
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(220) 18/08/2020 

(731) LINA-KS SHPK Rr. “Antenes”, 

Harilac, Fushe Kosove; Republika e 
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(591) E zezë dhe e Kuqe 
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(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); prodhimi i produkteve plastike, primare dhe 

sekondare, pllakeza, fletëza, tubave dhe profileve plastike; prodhimi i produkteve prej 

betoni per ndërtim, prodhimi i betonit te përzier, prodhimi i produkteve te furrës se kokësit, 

prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metali, druri, artikujve nga tapa, kashta dhe 

materialeve thurese. Prodhimi i paneleve te bazuara ne dru.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre, shitje me shumice 

dhe pakicë e materialeve të ndërtimit. Tregtia me pakice ne dyqane jo te specializuara, me 

shumice e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike, te ngrohjes, pjesëve te furnizimit. 

Tregetia me shumice e pajisjeve dhe makinerive.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, ndërtimi i objekteve banesore dhe 

jo banesore  

39  Transporti, transporti rrugor i mallrave, trajtimi i transportit Cargo; ambalazhimi dhe 

deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  

40  Trajtimi i materialeve, nxjerrja e qymyrit te forte, sharrimi i drurit dhe zdrukthëtaria. 

Punime dhe montimi i drurit dhe materialeve te tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1427 

(220) 18/08/2020 

(731) HAACKE SHPK Rr. “Antenes”, 

Harilac, Fushe Kosove; Republika e 

Kosovës, KS 

 

(540)   
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(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike, tulla qeramike, stiropor, granulat, fuga, ngjitës, 

tiplla dhe prodhimi tjetër i materialeve ndërtimore te tjera përcjellës dhe prodhim tjetër pa 

certifikim i materiale ndertimore  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre, shitje me shumice 

dhe pakicë e materialeve të ndërtimit  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, ndërtimi i objekteve banesore dhe 

jo banesore.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. 

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1431 

(220) 19/08/2020 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO,  

YEONGTONG-GU, SUWON-SI,  

GYEONGGI-DO, REPUBLIC OF KOREA, 

KR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Air pulse 

 

 
     

 

(511) 7  Thithëse (pastruese) elektrike me ajër; Thithëse me ajër robotike; Instalime për 

thithjen e pluhurit për qëllime pastrimi; Filtra dhe thasë të  pluhurit për thithëset elektrike; 

thasë për thithëse elektrike;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 93 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

330 

 

 

(210) KS/M/ 2020/1433 

(220) 19/08/2020 

(300) UK0003470512  27/02/2020  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100  

Wilmington DE 19808-1674  

United States of America, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LUCKY STRIKE CHANGE 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i pa përpunuar ose përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

çibuk (llullë); produkte të duhanit; zëvendësues të duhanit (të cilët nuk jan për përdorim 

medicinal); puro, cigarilos (puro të holla); çakmak; çibrit; produkte për duhanpirës; letër 

për cigare; tuba për cigare; filter për cigare; makina xhepi për mbështjelljen e cigareve; 

makinë dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëng për cigaret 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1434 

(220) 20/08/2020 

(731) PRISHTINA038 L.L.C. 

Rr. Garibaldi, obj.17,H-1, nr.5, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Valon Zymeri Rr. Garibaldi, 

obj.17,H-1, nr.5, 10000 Prishtinë, RKS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, sheqer, oriz, miell dhe produkte të bëra nga drithërat, bukë, brumëra, 

akuj, mjaltë, kripë, mustardë, uthull, salca, produkte brumi,  ëmbëlsira; produkte pastiçerie; 

torta, pasta, biskota të ëmbla, biskota të kripura, vafer, çokollatë  

32  Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve të 

perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ekstrakte frutash jo- 

alkoolike; preparate për bërjen e pijeve të gazuara; ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 

aromatizues frutash.    

35  Shërbimet e biznesit të kontabilitetit të certifikuara; konsulentë menaxhimi; auditimit, 

kontabilitetit, kontabilitet; përgatitja e llogarive; menaxhimi i llogarive të biznesit; këshillat 

e biznesit në lidhje me kontabilitetin; përgatitjen dhe mirëmbajtjen e kontabilitetit 

kompjuterik; kontabiliteti i menaxhimit; përgatitjet e pasqyrave të llogarive; dhënia e 

informacioneve në lidhje me llogaritë; sigurimi i raporteve në lidhje me informacionin e 

kontabilitetit; shërbimet e kontabilitetit të tarifave shkollore dhe shërbimet e kontabilitetit të 

shpenzimeve të shkollës; përpilimin dhe sigurimin e informacioneve dhe këshillave tregtare 

dhe të biznesit; këshilla tatimore dhe vlerësime; përgatitjen e vlerësimeve tatimore; këshilla 

tatimore, planifikim dhe konsulentë; libër-mbajtjes; shërbimet e falimentimit të biznesit; 
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shërbimet këshillimore për menaxhimin e biznesit; kërkimet dhe shërbimet e informacionit 

lidhur me kontabilitetin; këshilla profesionale lidhur me auditimin, kontabilitetin, TVSH-

në, tatime personale dhe të korporatave dhe financat e korporatave dhe rikuperimin e 

korporatave; konsulentë menaxhimi që lidhet me biznesin; përgatitjen e raporteve në lidhje 

me të gjitha shërbimet e lartpërmendura; shërbimet e sekretarisë; ofrimin e shërbimeve 

sekretare të shoqërisë fillestare për formimin e shoqërisë; shërbimet e këshillimit për pagat; 

shërbimet e sekretarisë së kompanisë; shërbimet e përpunimit të pagave; shërbimet e 

rekrutimit të personelit; shërbimet e rekrutimit dhe burimeve njerëzore; konsulentë 

strategjike të biznesit; ofrimin e drejtorëve të ndërmarrjeve të nominuara; ofrimin e 

drejtorëve të kompanive jo-ekzekutive; kontabiliteti mjeko-ligjor; shërbimet e konsulencës 

profesionale në lidhje me administrimin dhe likuidimin.  

36  Shërbimet e sigurimit; shërbimet financiare; çështjet e pasurive të patundshme; bankare; 

dhënia me qira e banesave; menaxhimin e pasurive të paluajtshme; menaxhimi i banesave; 

menaxhimi financiar; analiza financiare; konsulentë sigurimi; konsulentë financiare; 

informacione financiare; rregullimin e dhënies me qira të pasurive të paluajtshme; 

financimin e blerjes së qirasë; qiraja e zyrave [pasurive të paluajtshme];   

37  Shërbime të ndërtimtarisë; shërbimet e instalimit dhe riparimit; ndërtim i banesave dhe 

shtëpive si dhe objekteve banesore dhe jo banesore, shërbime ndihmëse dhe tjera në lidhje 

më ndërtimin e objekteve banesore dhe objekteve jo banesore, plane ndërtimi, shërbime që 

konsistojnë në marrjen e mjeteve ose material të ndërtimit; shërbime të ndryshme riparimi 

në ndërtimtari; pastrimi i ndërtesave [brendshme]; ofrim i informacioneve për ndërtimtari; 

ndërtimi i fabrikave; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes; instalimi dhe riparimi i 

aparateve të kondicionimit; instalimi i dyerve dhe dritareve; instalimi i pajisjeve të 

kuzhinës; ndërtimin dhe riparimin e depove  

39  Transport; paketim  dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit; Aranzhim të 

shërbimeve të transportit të udhëtarëve; Shërbimet të cilat i ofrojnë agjencionet turistike; 

udhëtime turistike dhe ekskursione; Transport i udhëtareve me autobus; transport rrugor  

urban dhe ndër urban i udhëtareve; Transport ajror; Transport me makina; Transport 

hekurudhor; Shërbime të transportit për turne turistike; Magazinim të mallrave; Deponim; 

Magazinim; Transport me traget; Shërbim transporti; Dhënie me qira të automjeteve; 

Transport; Transporti me anije; Aranzhim të transportit për turne udhëtimi; Transport të 

pasagjerëve; Prenotim të vendeve për udhëtim; Transport me taksi; Transport rrugor; 

Transport të udhëtarëve; Ndërmjetësim të transportit; Rezervim të transportit; Rezervim të 

udhëtimit; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë të transportit; Aranzhim të 

shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes aplikacionit në internet  

41  Arsimimi dhe dhënia e trajnimeve-shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; instruksione 

gjimnastike; Edukim fizik; shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, shërbimet e 

klubeve të natës [argëtuese], planifikim dhe organizimi i të ahengjeve, mbrëmjeve 

muzikore [zbavitje].   

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbim 

hotelerie; rezervim akomodim (të përkohshëm); rezervime hoteli; shërbimet e shtëpisë së 

turizmit; shërbime restoranti, katering ( ushqime, pije), sherbime kateringu, restorant me 

vetëshërbim. shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; shërbime të 

kafeve; shërbime kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, 

restorantet, kafetë, kafeteritë, baret-banaket me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e 
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ushqimeve tjera.   

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve; shërbime ligjore të avokatisë; shërbime për përgatitje e dokumenteve ligjore; 

shërbime juridike në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët; këshilla ligjore për  tu 

përgjigjur ne shpalljet e tenderëve  / këshilla juridike në përgjigjen e kërkesave për 

propozime;  shërbime juridike në fushën e imigracionit; shërbime gjyqësore; konsulentë e 

sigurisë fizike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1436 

(220) 20/08/2020 

(731) SPX Flow Technology London 

Limited  2 City Place, Beehive Ring Road, 

Gatwick, West Sussex, RH6 0PA, United 

Kingdom, UK 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 
 

(540)  APV 

 

 
     

 

(511) 6  Gypa, tubacione, t-lidhje, lidhëse, fuqi, këthesa dhe forma të derdhura (castings), 

materiale metalike te imta, pjesë dhe shtesa; çelik i derdhur, shtërnguese metalike.  

7   Makina të cilat shfrytëzohen në industrinë e shtypit (printing), industrinë e bylmetit 

(prodhimeve të qumështit), pijeve freskuese, industrinë  e bukëpjekësve (furrtarisë), 

industrinë e ëmbëlsirave, industrinë e prodhimtarisë së ëmbëlsirave (konditorëve), 

grickimeve, ushqime dhe përpunimi i ushqimeve, industrinë farmaceutike, industrinë 

kimike, industrinë e tekstilit, industrinë e letrës, hekurit dhe çelikut, mbeturinave, 

kanalizimit dhe higjenës, sisteme mekanike fluide, klimatizim, inxhinjringut industrial, 

anije ndertimtaria dhe xehtaria; pompa dhe kushineta, të cilët përfshihen në klasën 7; 

makineri për perdorim në bujqësi dhe hortikulturë; makina për manipulim  mekanik me 

produkte dhe mallra; krane; konvejer dhe lifta (ashensorë), si makina; makina dhe vegla 

makinash; shkallë lëvizëse; reaktorë; kondenzatorë; makina për zbërthim (imtësim); 

instalime (impiante) ujësjellsi; pjesë dhe paisje, të cilat i takojnë klasës 7, për të gjitha 

produktet e përmendura.  

9  Aparate dhe instrumente, shkencore, për peshim, matje, kontrollë (inspektim), 

mbikqyrje, matje në kontinuitet, optike dhe fotografike; kondenzatorë, sisteme për ndezje, 

aparate për fermentim, matësa, kompjuterë dhe programe kompjuterike; pjesë dhe paisje 

për të gjitha produktet e përmendura më sipër.  

11  Instalime dhe aparate të përfshira në klasën 11, të gjithë për zierje, ngrohje, tharje dhe 

ftohje;instalime dhe aparate, të gjithë për klimatizim, ftohje dhe avullim;paisje dhe 

instalime për pastrim;paisje për fryrjen (ardhjen) edhe ngadalsimin e fryrjes së 

brumit;instalime dhe paisje për saldim, ndarje  dhe temperim;pjesë dhe pasije për të gjitha 

produktet e përmendura më sipër  
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(210) KS/M/ 2020/1438 

(220) 21/08/2020 

(731) SHENZHEN RENQING 

EXCELLENT TECHNOLOGY CO.,LTD. 

104, No.15, Longfu Industrial Zone, 

Huarong Road, Tongsheng Community, 

Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, 

China, BZ 

(591) E zezë   

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Prerëse (makinë) për përdorim industrial, makinë përzierëse, prerëse frutash, 

elektrike, për qëllime shtëpiake; instalime për shterjen (thithjen) e pluhurit për qëllime 

pastrimi; Printerë 3D; ndihmës kompjuter për gdhendje; makina kompjuterike për 

gdhendjeje; makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike; instalime përlarjen e 

automjeteve; fshesa elektrike; pjesë te fshesave elektrike për shpërndarjen e parfumeve dhe 

dezinfektuesve; aparate për pastrim; fshesë me korrent; makina për prerje te gomës; makina 

prerëse; prerëse [makina]; pajisje për prerje (pjesë makine); robotë industrialë; thika, 

elektrike; Makinat për prerjen e qelqit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1439 

(220) 21/08/2020 

(731) COPACOL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA 

Rua Desembargador Munhoz de Mello, 176 

- Centro 85415-000 - Cafelândia - PR, 

Brazil, BR 

(591) E portokalltë    

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi.  

35  Tregtimin e mishit  
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(210) KS/M/ 2020/1440 

(220) 21/08/2020 

(731) COPACOL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA 

Rua Desembargador Munhoz de Mello, 176 

- Centro 85415-000 - Cafelândia - PR, 

Brazil, BZ 

(591) E kuqe dhe e verdh 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mishi.  

35  Tregtimin e mishit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1441 

(220) 21/08/2020 

(731) OLIMP LABORATORIES SP. 

Z.O.O. Pustynia 84F, 39-200 Debica, PL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; Preparete veterinarie; Barna për përdorim tek njerëzit; 

barna pa recetë; Barna bimore; Barna për përdorim në veterinari; Analgjetikë; Komponime 

bimore për përdorim medicinal; Nutracetikë për përdorim si shtesa dietale; Nutracetikë për 

qëllime terapeutike; Shtesa të ushqimeve të shëndetshme për personat me kërkesa të 

veçanta dietale; Shtesa dietale; Shtesa bimore; Vitamina dhe preparate vitaminash; 

Vitamina dhe preparate nga mineralet; Pluhur si zëvendësues i ushqimit; Pije të përziera si 

shtesë dietale; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; Ushqim dietal i 

përshtatur për përdorim në veterinari; Shtesa ushqimore; Pije dietale të përshtatura për 

qëllime medicinale; Pije me vitamina; Ushqim për qëllime të posaçme medicinale; 

Shkopinj me shteca ushqimore  si zëvendësues i obrokeve për rritjen e energjisë; Shkopinjë 

të pasur me vlera ushqyese për përdorim medicinal apo profilaktik; Ushqime të pjekura për 

përdorim medicinal; Bukë e pasur me vitamina, minerale apo vlera ushqimore për përdorim 

medicinal; ushqime të thara-të ngrira të përshatura për përdorim medicinal.”  

35  “Shitjen me pakicë dhe shumicë të shtesave dietale dhe preparateve dietale; Shitjen me 

pakicë dhe shumicë të gjërave ushqimore; Shitjen me pakicë dhe shumicë të preparatave 

farmaceutike, veterinarie, sanitare dhe  materialeve medicinale; Ofrimin e informatave 

përmes internetit në lidhje me shitjen e preparateve farmaceutike dhe veterinare, 

preparateve dietale, shtesave dietale dhe gjërave ushqimore; Prezentimin e mallërave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes; Reklamim dhe marketing; Promovimin e 

shitjes; Shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe materialeve promovuese; Marketing 

direkt; Organizimin e programave të besnikërisë së konsumatorëve për qëllime komerciale, 
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promovimi apo reklamimi; Organizimin e ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve 

për qëllime komerciale, promovimi dhe reklamimi.”  

44  “Ofrimin e informatave dhe këshillave rreth shtesave dietale dhe ushqimit; Këshillim 

medicinal; Dhënien e këshillave në lidhje me barnat natyrale; Shërbimet e këshillimit 

dietal; Këshillimin për ushqim; Këshilla farmaceutike; Këshilla kozmetike; Ofrimin e 

informatave në lëminë e higjienës dhe përkujdesit të bukurisë; Higjienë dhe bukuri për 

meshkuj.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1442 

(220) 21/08/2020 

(731) OLIMP LABORATORIES SP. 

Z.O.O. Pustynia 84F, 39-200 Debica, PL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; Barna për përdorim tek njerëzit; Barna pa recetë; Shtesa 

dietale; Shtesa të ushqimeve të shëndetshme për personat me kërkesa të veçanta dietale; 

Shtesa bimore; Vitamina dhe preparate vitaminash; Pije të përziera si shtesë dietale; 

Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; Shtesa ushqimore; Pluhur si 

zëvendësues i ushqimit; Pije dietale të përshtatura për qëllime medicinale; Pije e përzier me 

vlera ushqimore për përdorim si zëvendësim I ushqimit; Pije me vitamina; Pije medicinale; 

Ushqim për përdorim të veçantë medicinal; Shkopinj me shteca ushqimore  si zëvendësues 

i obrokeve për rritjen e energjisë; Shkopinjë të pasur me vlera ushqyese për përdorim 

medicinal apo profilaktik; Ushqime të pjekura për përdorim medicinal; Bukë e pasur me 

vitamina, minerale apo vlera ushqimore; Ushqime të thara-të ngrira të përshatura për 

përdorim medicinal  

29  “Pije qumshti [më bazë qumsht]; Shkopinj me fruta-dhe me bazë të arrave; Shkopinjë 

me arra dhe ushqime të lehta me bazë-farave; Ushqim i lehtë me bazë-frutash; Ushqim i 

lehtë me bazë-arrave; Ushqim i lehtë me bazë-qumshti; Gjalp i bërë nga arrat; Gjalp i arrës 

së kokosit; Gjalp bajamesh; Shtresa me bazë-arre; Omlet; Pluhur supe; mish dhe ushqime të 

përgaditura me bazë perimesh; Ushqime të ngrira-të thara me bazë mishi dhe perime; 

Ushqime të lehta me bazë-mishi; Ushqime të lehta me bazë-perimesh.”  

30  “Pasta dhe ëmbëlsira; Ëmbëlsira qumshti; Ushiqm i lehtë me bazë-orizi; Ushqim i lehtë 

me bazë-drithërash; Ëmbëlsira; Shkopinj drithërash dhe shkopinj energjie; Shkopinj me 

drithëra me shumë-proteina; Shkopinj me bazë-drithërash si zëvendësues i ushqimit; 

Shkopinj me bazë-çokollade si zëvendësim I ushqimit; Pluhur torte; Petulla; Palpeta; 

Drithërash për mëngjes; Thekon misri; Tërshërë; Thekon tërshëre; Muesli; Pastë bajamesh; 

Brumëra, brumëra të ngjeshura dhe të përzier; Përzierje të petullave; Përizerje të palpetave; 

Përzierje të omletave; Përzierje të biskotave; Çokolladë; Çokollada; Shkopinj çokollada; 

Imitim çokolladës; Çokolladë e thjeshtë për konsumim; Çokolladë me shumë-proteina; 

çokolladë pluhur; Krem çokolladë; Shtresa çokollade; Pije me çokolladë dhe pije me bazë- 
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çokollade; Pije me bazë-kakao; Pije çokollade; Pije me çokolladë në formë të pluhurit; 

Produkte me bazë çokollade; Salcë pluhur; Pluhur për akullore; Gjëra të pjekura; 

Ëmbëlsira; Bukë e freskët; Gjëra të pjekura me shumë-proteina; Ushqime të lehta me bukë 

të freskët; Torte me oriz; Ushqime me bazë-të drithërave të ndryshme; Peskmadhe 9lloj 

ëmbëlsirash); Preparate për përgaditjen e produkteve të pjekurinave; Miell, makarona. 

Ushiqme të gatshme me bazë-orizi apo rrushi; Ushqime të ngrira-të thara me bazë të 

pastave, orizit apo rrushit; ushqime të lehta me bazë mielli.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1443 

(220) 21/08/2020 

(731) Agan Shkurtaku B.I. Rruga Ibrahim 

Lutfiu, nr.23, Prizren, KS 

(591) e kuqe, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; lëkura e kafshëve, Çanta; çanta dore; çanta udhëtimi ; valixhe e 

vogël; valixhe të vogla prej lëkure; kuleta; artikuj prej lëkure për këllëfë të çelësave; çanta 

të vogla për gjëra personale; bagazh; valixhe; çanta kozmetike të zbrazëta për shitje; çanta 

sportive; çanta krahu; çanta prej lëkure për blerje; çanta shkolle; çanta shpine; komplet i 

çantave të udhëtimit prej lëkure; çanta udhëtimi për veshje; çanta udhëtimi për mbathje; 

çanta plazhi; çanta duffel (çanta krahu në formë cilindrike); çanta malore alpiniste si çanta 

për qëllime bartëse; çanta vanity(çanta kozmetike), pa pajisje; lëkurë kafshësh; kuti për 

ruajtje dhe këllëf të bëra prej lëkure; ombrella; çadra; shirita prej lëkure.  

25  Veshje; mbathje; mbulesa për kokë; këpucë; këpucë lëkure; këpucë me take; këpucë 

sportive; këpucë me take; këpucë futbolli; këpucë për gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë 

alpiniste; këpucë vrapimi; këpucë për ski; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; 

pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; take; take për çizme dhe këpucë; 

thembra të brendshme; këllëfë për këpucë; shputa për këpucë; pjesa e sipërme e këpucëve; 

çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për ski; çizme për dëborë.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e shitjes 

me shumicë dhe pakicë të ,veshje, mbathjeve, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; 

shërbimet online të shitjes me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve. 
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(210) KS/M/ 2020/1444 

(220) 24/08/2020 

(731) Basilea Pharmaceutica International 

AG Grenzacherstrasse 487 

4058 Basel, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  CRESEMBA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe substanca, përkatësisht antifungale (kundër 

kërpudhave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1445 

(220) 24/08/2020 

(731) Basilea Pharmaceutica International 

AG Grenzacherstrasse 487 

4058 Basel, CH 

(591) E verdhë, portokalli, vjollcë dhe 

jeshile 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe substanca, përkatësisht antifungale (kundër 

kërpudhave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1446 

(220) 24/08/2020 

(731) Shkelzen Zenelaj 

Fshati Gjinoc, Komuna Suhareke, KS 
 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; 

shërbime të bukurisë për njerëzit; konsulencë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje 

me bukurinë;  konsulencë në lidhje me trajtimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë 

së fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës;trajtime kozmetike për 

trupin;shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të 

manicure/pedicure, sallone të grimit/makeup.  
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(210) KS/M/ 2020/1447 

(220) 24/08/2020 

(731) Shkelzen Zenelaj Fshati Gjinoc , 

Komuna Suhareke, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Shërbimet që kanë të bëjne me higjienën personale dhe kujdesin për 

bukurinë;shërbime të bukurisë për njerëzit;konsulencë për bukuri; sigurimi i informacionit 

në lidhje me bukurinë; konsulencë në lidhje me trajtimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të 

bukurisë së fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës; trajtime kozmetike për 

trupin; shërbime në sallone të floktarisë ( frizerit) , sallone të estetikës, sallone të manicure/ 

pedicure, sallone të grimit/ makeup.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1448 

(220) 25/08/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) e kuqe, e verdh, e bardh, e zeze   

 

 

 
 

(540)    

 

 

     

 

(511) 25  Veshmbathje , kepuce, kapele, veshje prej letre, kapele letre per tu perdorur si 

veshje;  

32  Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe 

pergaditje të tjera per te bere pije, pije energjike, pije izotonike, pije sportive të pasura me 

proteina.  

33  Pije alkoholike [përpos birrës]; raki dhe likerë; verë; sidër; pije alkoholike të 

parapërziera; përgatitje për bërjen e pijeve alkoholike; pije energjike alkoholike  
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(210) KS/M/ 2020/1449 

(220) 25/08/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) e kaltër, e verdh, e kuqe, e bardh dhe 

ngjyre hiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; 

kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit; përgatitjet e kalimit dhe bashkimit; 

substanca për rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur në 

industri;stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.  

2  Bojra, llaqe, 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, printer dhe 

fotokopjues.  

3  Kozmetikë pa medikamente dhe përgatitje tualeti; dentifrikë pa mjekime; parfumeri, 

vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim lavanderi; 

përgatitje për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes.  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale, dylli; lubrifikantë; kompozime thithëse, lagështuese dhe 

lidhëse të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitilat 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, materiale për veshjet, 

material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese.  

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 pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; safes.  

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 mjete dore, të përdorura 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 dhe instrumentet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 
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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, softuer 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  Aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate dhe 

instrumente dentare; aparate dhe instrumente veterinare; gjymtyrë artificiale; sy artificial; 

dhëmbë artificial; artikuj ortopedik; materiale për qepje të plagëve; pajisje për terapi 

fizikale; pajisje për mbrojtjen e dëgjimit; mjetë ndihmëse për ushqim dhe biberona; mjete 

ndihmëse për seks; mobilje dhe shtretër mjekësor, pajisje për lëvizjen e pacientëve; veshje 

mjekësore; implante prostetike dhe artificiale; materiale ndihmëse ortopedike dhe të 

lëvizshmërisë.  

11  Aparate për ndriçim; aparate për ngrohje; aparate për gjenerimin e avullit; aparate për 

gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate për ventilim; aparate për furnizim me 

ujë; aparate për qëllime sanitare;qynga dhe instalime për bartjen e gazrave të shkarkimit; 

pajisje për rrezitje në diell; instalime sanitare, pajisje për furnizim me ujë dhe kanalizime; 

djegës, bojlerë dhe ngrohës; ndriçime dhe reflektorë ndriçimi; pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; vatër oxhaku; filtra për përdorim në 

industri dhe shtëpi; instalime trajtimi industrial; pajisje për ngrohje dhe tharje personale; 

instalime për tharje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; aksesorë rregullues dhe sigurues për 

instalime të ujit dhe gazit; instalime nukleare; pajisje (ambient) për ngrohje, ventilim, si dhe 

kondicionim dhe pastrim të ajrit; ndezës.  

12  Automjete dhe mjete transporti; aparate për lëvizje në tokë; aparatë për lëvizje në ajër; 

aparate për lëvizje në ujë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ajë dhe 

automjete që lëvizin në hapësirë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ujë; 

pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në tokë.  

13  Armë zjarri; municione dhe projektila; eksplozivë; fishekzjarr; substanca dhe pajisje 

eksplozive, përpos armëve.  

14  Metale të çmuara; aliazhe nga metalet e çmuara; stoli të çmuara; gurë të çmuar; 

instrumente orëmatëse; instrumente kronometrike; gru i çmuar, rruza dhe metale të çmuara, 

dhe imitime të tyre; instrumente të matjes së kohës; kuti të stolive dhe kuti për orë dore; 

vepra arti nga metalet e çmuara; varëse për qelsa [xhingla ose medaliona.  

15  Instrumente muzikore; aksesorë muzikor.  

16  Letër; karton; materiale të printuara; materiale për lidhjen e librave; fotografi; materiale 

furnizimi për zyrë; ngjitës për zyrë apo qëllime shtëpiake; materiale për artistë; brusha për 

artistë; brusha pikturimi për dekoratorë; makina shkrimi; pajisje për zyrë [përpos 

mobiljeve]; materiale për instruksione dhe mësimdhënie [përpos aparateve]; materiale 

plastike për paketim; shtypës për printer; klishe; vepra arti dhe figurina nga letra dhe 

kartoni, dhe modele arkitekti; materiale dhe media dekorative dhe arti; materiale filtruese 

nga letra; qanta dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje nga letra, kartoni apo 

plastika; mbajtës të të hollave; produkte letre për një përdorim; publikime të printuara; 

kartela; posterë; kalendarë; flamuj letre; letra ngjitëse [rekuizitë zyre]; etiketa, jo nga 

tekstili.  

17  Kauçuk i papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; gutaperkë e papërpunuar dhe 
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gjysëmpërpunuar; gomë e papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; azbest i papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; mikë e papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të kauçukut të 

papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të gutaperkës të papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; zëvendësues të gomës të papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; 

zëvendësues të azbestit të papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të mikës së 

papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në 

prodhimtari; materiale paketuese; materiale për mbushje; materiale izoluese; gypa fleksibil, 

jo nga metali; gypa, tuba dhe zorrë fleksibile, dhe pjesë për to, duke përfshirë valvula, jo 

metalike; mbyllës, ngjitës dhe mbushës; artikuj dhe materiale izoluese dhe barrierë; 

materiale për restorimin dhe riparimin e gomave; materiale absorbuese të goditjes dhe 

paketimi, zbutës të vibrimit; membrane dhe materiale filtruese sintetike gjysëm të 

përpunuara; shirita, rripa, fasha dhe filma ngjitës; veshje për fraksion dhe frena.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë, gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe ombrella për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje;kamzhikë; mallëra për 

shalëbërës dhe saraç; çanta, kuleta udhëtimi dhe bartës tjerë; çanta dore; kuleta gjepi;çantë 

dore; çanta për dokumenta; çanta për shkollë.  

19  Materiale ndërtimore (jo nga metali); tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali; monumente jo nga 

metali; materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali; dyer, porta, dritare dhe mbulesa 

dritaresh; struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali; katran, zift, bitum dhe 

asfalt; gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale; dru dhe dru artificial; statuja dhe vepra të artit 

të bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë.  

20  Mobilje dhe orendi; pasqyra; korniza për piktura; kocka të papërpunuara ose 

gjysëmpërpunuara; bri i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar; fildish i papërpunuar ose 

gjysëmpërpunuar; lapa të balenave të papërpunuara ose gjysëmpërpunuar; sedef i 

papërpunuar ose gjysëmpërpunuar; guaca; argjile e bardhë; qelibar i verdhë; bova të 

ankorimit, jo metalike; dry dhe qelsa, jo nga metali; pjesë përshtatëse për dyer, porta dhe 

dritare, jo nga metali; valvula jo nga metali; shtrëngues jo nga metali; statuja, figurina, 

vepra arti dhe ornamente si dhe dekorime, të bëra nga materialet si druri, dylli, allçia apo 

plastika, të përfshira në këtë klasë; shtëpiza dhe shtretër për kafshë; enë dhe mbyllës e 

mbajtës për to, jo nga metali;shkallë dhe hapa të lëvizshëm, jo nga metali;ekrane, shtande 

dhe shenja, jo nga metali.  

21  Vegël për shtëpi ose kuzhinë; enë për shtëpi ose kuzhinë; krehër; shpuza; brusha 

[përpos brushave për pikturim]; material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh 

xhami; xham i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar [përpos xhamit që përdoret në ndërtim]; 

artikuj qelqi; porcelani; enë prej argjile; statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra nga 

materialet si porcelani, terra-kota apo xhami të përfshirë në këtë klasë; artikuj tavoline, 

artikuj për gatim dhe enë; artikuj për pastrim; mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj 

banjoje; akuarium dhe vivarium; mjete për kontrollimin e insektëve dhe parazitëve të 

dëmshëm; vazo për lule; enë pije; mbajtës qeskash izoluese për kanaçe të pijeve; ftohës të 

pijeve [enë]; tabela të shenjave nga porcelani apo xhami; slita, jo nga letra dhe përpos çar 

çafëve të tavolinës; mbajtës të kartelave të mënyve.”  

22  Litarë dhe spango; materiale për mbushje [përpos nga letra, kartoni, goma apo plastika]; 

materiale tekstili të papërunuar me fije; tenda; streha; pëlhurë e gomuar; rrjeta; vela; thasë; 

fije të tekstilit të papërpunuar dhe zëvëndësuesit; hobe dhe shirita; çanta dhe thasë për 

paketim, ruajtje dhe transport.  
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23  Penjë për përdorim në tekstil, lyerje dhe qepje, përfshirë ato prej metali; 

-spun mëndafshi, pëlhurë pambuku, leshi.  

24  Tekstil dhe zëvëndësues të tekstilit; mbulesa tavolinash; mbulesa për shtretër; pëlhurë; 

mallra nga tekstili, dhe zëvëndëusues të mallrave të tekstilit; materiale filtruese nga tekstili.  

26  Lidhëse; qëndisje; fjongo; gërsheta; kopsa; mbërthyese dhe vrima; karfice; gjilpëra; lule 

artificiale; aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj të tekstilit dekorativ; ornamente 

për flokë, rul për flokë, artikuj për shtrëngimin e flokëve, dhe flokë artificiale; perime 

artificiale; fruta artificial.”  

27  Qilima, tepiha, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili.  

28  Lojëra, lodra dhe lojëra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 

dekorime për pemët, maska për karnaval, kapele për festa letre.  

29  Mish; peshk, ushqim deti dhe mollusqe; shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta të 

konzervuara; perime të konzervuara; fruta të ngrira; perime të ngrira; fruta të thara; perime 

të thara; fruta të ziera; perime të ziera; xhelatinë; reçele; komposto; vezë; qumësht; 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra të ngrënshme; produkte të qumështit dhe zëvëndësues 

të produkteve të qumështit; vezë zogu dhe produkte të vezëve; fruta, këpurdha dhe perime 

të përpunuara (duke përfshirë arra dhe bishtaja); supa; shujta të gatshme të bëra nga shpezët 

[kryesisht nga shpezët]; shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga ushqimi i detit; shujta 

të gatshme të bëra nga mishi [kryesisht mishi]; ëmbëlsira frutash; ëmbëlsira qumështi; 

ushqim i gatshëm frutash; ushqim i thatë patatesh.  

30  Kafe, çajra dhe kakao si dhe zëvëndësues të tyre; kafe artificiale; oriz; tapiokë; sago; 

miell;  prodhime drithërash; bukë; brumë ëmbëlsirash; artikuj të gatuar, ëmbëlsira, çokolata 

dhe ëmbëlsira; akuj tëngrënshëm; sheqer, ëmbëlsues natural, shtresa dhe mbushje 

ëmbëlsuese, produkte të bletëve; mjaltë; melasë; tharmë; pluhur gatimi; kripë e ngrënshme; 

erëza; piper; aromatizues ushqimi; mustardë; uthull; salca; erëza; akull; pica; pite; 

kokoshka; sanduiqa; pasta; aromatizues; akullore; sherbete; kokrra të përpunuara, niseshte, 

dhe artikuj tërë bërë nga to, përgatitje dhe tharme për gatim; pije me bazë çokolate; pije me 

bazë të kafesë; pije me bazë të çajit; çaj i ftoftë; karamele; praline; çamçakeza; ushqime të 

shpejta më bazë drithërash.  

31  Produkte bujqësore; prodhime bujqësore dhe akuakulture, hortikulturore dhe të 

pylltarisë; kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; fruta të freskëta; perime të freskëta; 

bimë natyrore; lule natyrore; ushqime për kafshë; tharm i birrës; drithra rrok dhe të 

papërpunuara; fara rrok dhe të papërpunuara; ushqime dhe sanë për kafshë; shtroja dhe 

mbushje kashte për kafshë.  

34  Duhan dhe produkte duhani (duke përfshirë zëvëndësuesit); artikuj për duhanpirës; 

shkrepsa; aromatizues për duhan; taketuke; enë duhani dhe enë duhani me lagështi; ndezës 

për duhanpirës; vaporizator personal dhe cigare electronike si dhe aromatizues dhe zgjidhje 

për to.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing; 

shërbime promocionale; shërbime të marrëdhënies me publikun; shërbime të demonstrimit 

dhe shfaqjes së produkteve; shërbime të ekspozitave dhe shfaqjeve; shërbime të tregtisë 

komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; kontabilitet, mbajtje e 

librave të shitjes dhe auditim; procesim të të dhënave administrative; shërbime të analizave, 

hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të programeve të besnikërisë, stimulimit 

dhe bonusit; ofrime të hapësirës, kohës dhe mediave të reklamave; shërbime të rekrutimit 
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dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime klerikale; dënie me qira të makinave të 

zyrës; shërbime të konsulencës së biznesit; hulumtim të tregut; grumbullim dhe 

sistematizim të të dhënave të biznesit.  

36  Shërbime të sigurimit; punë financiare; punë monetare; punë të patundshmërive; 

nënshkrime të sigurimeve si dhe vlerësime e matje për qëllime të sigurimeve; shërbime të 

garancisë; shërbime brokerimi të pengut; ofrime të kartelave të parapagimit dhe tallonit; 

shërbime të depozitave të sigurta; shërbime financiare dhe monetare, dhe shërbime bankare; 

shërbime investimi; mbledhje të fondeve dhe sponsorizim; shërbime të vlerësimit.  

37  Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme.  

38  Shërbime të telekomunikimit; shërbime të transmetimit; shërbime të komunikimit 

kompjuterik dhe qasjes në internet; ofrime dhe dhënië me qira të hapësirave dhe pajisjeve të 

telekomunikimit; shërbime striming (rrjedhje) të të dhënave; transmetim të videove sipas 

kërkesës; shërbime të buletineve elektronike [shërbime telekomunikimi].”  

39  Shërbime të transportit; aranzhime të udhëtimeve; paketim dhe magazinim të mallrave; 

shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo; shërbime orientimi; transportim 

dhe dërgesa të mallrave; dhënie më qira të mënyracve të transportit; transportim dhe 

udhëtim udhëtarëve; shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim; parkim dhe magazinim, ankorim 

të automjeteve.  

40  Shërbime të prodhimit me porosi dhe montimit; prodhim të energjisë; trajtim të tekstilit, 

lëkurës dhe gëzofit; reciklim dhe menaxhim të mbeturinave; shtypje dhe zhvillim fotografik 

dhe kinematografik; duplifikim të incizimeve audio dhe video; kondicionim dhe pastrim të 

ajrit dhe ujit; therje të kafshëve; trajtim të ushqimit dhe pijeve.  

41  Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore dhe 

shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke 

përfshirë edhe organizimin e garave sportive, organizimi i panaireve tregtare dhe 

ekspozitave për qëllime kulturore, sportive dhe edukative sigurimi i shërbimeve karioke; 

shërbime që kanë qëllimin themelor të argëtimit, zbavitjes ose rekreacionit të njerëzve;-

përfaqësimi i veprave të artit vizual ose të literaturës për publikun për qëllime kulturore ose 

arsimore, prezantimi i shfaqjeve të cirkut, organizimi i garave [edukimi ose argëtimi], 

organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.  

42  Shërbime shkencore dhe dizajnim lidhur me to; shërbime teknologjike dhe dizajnim 

lidhur me to; hulumtime shkencore; hulumtime teknologjike; shërbime të analizave 

industriale; shërbime të hulumtimeve industriale; dizajnim dhe zhvillim të harduerit 

kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të softuerit kompjuterik; shërbime të TI-së; shërbime të 

hulumtimit mjekësor dhe farmakologjik; shërbime të inxhinieringut; studime dhe 

eksplorim; shërbime planifikime arkitekturale dhe urbane; shërbime të shkencave natyrore; 

testim, autentifikim dhe kontroll cilësire; shërbime dizajnimi.  
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43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të 

bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gastarinave dhe pajisjeve të barit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe të bukurisë për njerëz; 

kujdes higjienik dhe të bukurisë për kafshë; shërbime bujqësore, të akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime akuakulturës; shërbime  të kujdesit shëndetësor për 

kafshë;shërbime të zakonit të kujdesit për kafshë; shërbime të kujdesit shëndetësor për 

kafshë; stomatologji; shërbime farmaceutike; shërbime të okulistëve; shërbime të shëndetit 

mendor; higjienë dhe kujdes të bukurisë për njerëz; art trupi.  

45  Shërbime ligjore; shërbime siguruese për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

të sigurisë, shpëtimit, sigurimit dhe përforcimit; shërbime astrologjike dhe shpirtërore; 

dhënie me qira të rrobave; shërbime të dekektivëve; shërbime të shoqërimit; shërbime 

funerale; shërbime fetare; shërbime sociale on-line të ndërtimit të rrjeteve shoqërore; 

shërbime të lobimit politik.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1461 

(220) 28/08/2020 

(731) KOWA COMPANY, LTD. 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-

shi, Aichi-ken, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LIVAZO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; Preparate për trajtimin e gjendjeve dhe sëmundjeve të 

sistemit kardiovaskular dhe preparate farmaceutike për trajtimin e gjendjeve të gjakut dhe 

gjendjeve metabolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1462 

(220) 28/08/2020 

(731) KOWA COMPANY, LTD. 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-

shi, Aichi-ken, JP 

(591) e verdhë, e kuqe 

(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) 5  Preparate farmaceutike; Preparate për trajtimin e gjendjeve dhe sëmundjeve të 

sistemit kardiovaskular dhe preparate farmaceutike për trajtimin e gjendjeve të gjakut dhe 

gjendjeve metabolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1463 

(220) 28/08/2020 

(300) 30 2020 107 571.1  05/06/2020  DE 

(731) Brenntag Holding GmbH 

Messeallee 11, 45131 Essen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  Neubacid 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në bujqësi.  

5  Shtojca ushqimore për kafshë.  

31  Ushqime për kafshë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1464 

(220) 28/08/2020 

(731) “BIBITA” SH.P.K 

Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

(591) Verdhë, Kaltërt, Kuqe, Gjelbërt, 

Bardhë, Zezë, Blu 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije  

33  Pijet alkoholike përveç birrës.  
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(210) KS/M/ 2020/1465 

(220) 28/08/2020 

(731) Union Co SH.P.K. 

Çagllavicë/Prishtinë, KS 

(591) E Zezë, E Bardhë, E Kaltert e Mbyllur 

E Kaltert e Qelur 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë, KS 
 

(540) 

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

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

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

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

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

blloqet tipografike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1466 

(220) 31/08/2020 

(731) Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Tresiba 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1467 

(220) 31/08/2020 

(731) Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)  Victoza 
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5 10000 Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate anti-diabetike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1468 

(220) 31/08/2020 

(731) Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  NovoRapid 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate anti-diabetike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1469 

(220) 31/08/2020 

(731) Novo Nordisk A/S 

Novo Allé 2880 Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  NovoMix 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate anti-diabetike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1470 

(220) 31/08/2020 

(731) Novo Nordisk A/S 

Novo Allé 2880 Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Levemir 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate anti-diabetike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1471 

(220) 31/08/2020 

(731) Novo Nordisk A/S 

Novo Allé 2880 Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)  Ryzodeg 
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5 10000 Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1472 

(220) 31/08/2020 

(731) Novo Nordisk A/S 

Novo Allé 2880 Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  GlucaGen 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për treguesit diagnostifikues dhe terapeutikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1473 

(220) 31/08/2020 

(300) 35179  12/08/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike për përdorim të 

ngrohjes së duhanit, karikues për pajisjet elektronike për përdorim të ngrohjes së duhanit; 

karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine 

për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues baterish për cigare elektronike  

18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë kafshë e terur (hides) dhe lëkura  (skins) ; çanta 

prej lëkure për shumë qëllime ose prej lëkurave imituese, çanta të vogla dore , kasaforta, 

kuleta xhepi, kuleta për kartëmonedha (billfolds), qese foli, çantë e vogël dore , çanta dore, 

çantë e çelësave , çantë e kartave, këllëf i etiketave, çanta dore; port bagazh, valixhe, çanta 

udhëtimi, çanta rrobash për udhëtim, çanta shpine me rripa, çanta shpine, çanta kozmetike; 

ombrellë, çadra për mbrojtje nga dielli  dhe bastun për ecje në këmbë  

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 
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duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve; 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.  

35  Shërbime e shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë online (në internet) në 

lidhje me produktet e ngrohjes së duhanit, cigaren elektronike, pajisjet elektronike të pirjes 

së duhanit, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së cigareve ose 

duhanit, pajisjet vaporizuese (avulluese) orale, vaporizues (avullues)  për cigare elektronike 

dhe pajisjet e pirjes së duhanit, kutit elektronike për rimbushje të cigareve, karikues dhe 

pajisjet karikuese për mallrat e lartpërmendura, pajisje për fikjen e cigareve të ndezur dhe 

shkopinjve të ndezur të duhanit, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, solucione  

të lëngshme të nikotinës për përdorim në cigare elektronike, zëvendësues të duhanit (jo për 

qëllime mjekësore), artikuj për duhanpirësit, këllëf mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kutia 

mbajtëse për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit, enë pastrimi, 

mallra shtëpiake; hulumtim i marketingut, studimet e tregut, shërbime e inteligjente në 

dyqane, sondazhet e opinioneve; menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorë; menaxhimi i 

shërbimit ndaj konsumatorit; shërbime lojalitetit për konsumator; ofrim i të gjitha  këtyre  

shërbimeve që kanë të bëjnë ekskluzivisht me cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e 

duhanit, pajisje elektronike të pirjes së duhanit dhe bateri dhe karikuesit e  baterive për 

cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike të pirjes së 

duhanit.  

37  Mirëmbajtja dhe riparimi i cigareve elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe 

pajisjeve elektronike të pirjes së duhanit; mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe 

karikuesve të baterive për cigare elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe pajisjeve 

elektronike të pirjes së duhanit; ofrim i të gjitha  këtyre  shërbimeve që kanë të bëjnë 

ekskluzivisht me cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të 

pirjes së duhanit dhe baterive dhe karikusve të baterive për cigare elektronike, pajisje për 

ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike të pirjes së duhanit  

41  Shërbime argëtimi; aranzhimi i ngjarjeve për qëllime kulturore dhe argëtuese; 

organizimin e aktiviteteve kulturore  
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(210) KS/M/ 2020/1474 

(220) 01/09/2020 

(731) N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, KS 

(591) Ngjyrë roze, ngjyrë roze e mbyllur, 

ngjyrë vjollce, ngjyrë vjollce e çelët, e 

bardhë, e kaltër, e verdhë, ngjyrë krem, e 

zezë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte higjienike për femëra, siç janë vata menstruale dhe mjete mbrojtëse 

sanitare, tamponët, vata për përditshmëri, brekë mbrojtëse menstruale të mbështjella dhe 

tamponë, vata interlabiale (ndërlidhëse), vata për mosmbajtje (inkontinencë), vata dhe 

pelena absurbuese, brekë absorbuese, pelena për mosmbajtje (inkontinencë), vata dhe brekë 

për mosmbajtje (inkontinence).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1475 

(220) 01/09/2020 

(731) N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, KS 

(591) Ngjyrë vjollce, ngjyrë e gjelbër, 

ngjyrë e gjelbër e çelët, ngjyrë roze, ngjyrë 

roze e mbyllur, e bardhë, e kaltër, e verdhë, 

e zezë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte higjienike për femëra, siç janë vata menstruale dhe mjete mbrojtëse 

sanitare, tamponët, vata për përditshmëri, brekë mbrojtëse menstruale të mbështjella dhe 

tamponë, vata interlabiale (ndërlidhëse), vata për mosmbajtje (inkontinencë), vata dhe 

pelena absurbuese, brekë absorbuese, pelena për mosmbajtje (inkontinencë), vata dhe brekë 

për mosmbajtje (inkontinence).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1476 

(220) 01/09/2020 

(731) “BASIT” Sh.p.k Rr. Ndue Përlleshi, 

17, Matiqan, Prishtinë 10000, KS 

(740)  Fisnik Sogojeva  Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)  CHAPO 

 

 
     

 

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

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

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

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

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

vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

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

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat.  

32  Birra;ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje 

frutash;shurupe dhe përbëres të tjerë për përgatitjen e pijeve, nektar, nektar frutash, pije me 

nektar frutash, lëngje perimesh, pije perimesh dhe lëngje perimesh (pije), shurupe dhe 

preparatje të tjera për prodhim pijesh, pije energjike, limonada, smothies (pije), pije me 

bazë uji, lëngje kokosi, ujë kokosi, lëngje domatesh, koncentrate nga lëngje frutash, 

kokteje, pije izotenike, pije jo-alkoolike me aromatizues frutash, shurup për pije, shurup 

frutash dhe përgatitje tjera frutash jo alkoolike për përbërjen e pijeve jo alkoolike, birrë dhe 

lloje të birrave, ujë mineral dhe të gazuar, shurup dhe preparate për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1477 

(220) 01/09/2020 

(731) “BASIT” Sh.p.k 

Rr. Ndue Përlleshi, 17, Matiqan, Prishtinë 

10000, KS 

(591) E Kuqe, E Bardhë, E Zezë   

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)  HAPO 

 

 

     

 

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

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

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

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

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

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

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

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

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

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

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

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 
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salcat (melmesat); erëzat  

32  Birra; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përbëres të tjerë për përgatitjen e pijeve, nektar, nektar frutash, pije me 

nektar frutash, lëngje perimesh, pije perimesh dhe lëngje perimesh (pije), shurupe dhe 

preparatje të tjera për prodhim pijesh, pije energjike, limonada, smothies (pije), pije me 

bazë uji, lëngje kokosi, ujë kokosi, lëngje domatesh, koncentrate nga lëngje frutash, 

kokteje, pije izotenike, pije jo-alkoolike me aromatizues frutash, shurup për pije, shurup 

frutash dhe përgatitje tjera frutash jo alkoolike për përbërjen e pijeve jo alkoolike, birrë dhe 

lloje të birrave, ujë mineral dhe të gazuar, shurup dhe preparate për prodhimin e pijeve. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1480 

(220) 01/09/2020 

(731) TOBOGAN N.V. 

Landhuis Groot Kwartier, Groot 

Kwartierweg 12, Willemstad (CW), NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  COSMOPOLITAN 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

tymues oralë për duhanpirësit; artikuj për duhanpirësit; shkrepse. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1481 

(220) 01/09/2020 

(731) TOBOGAN N.V. Landhuis Groot 

Kwartier, Groot Kwartierweg 12, 

Willemstad (CW), NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  BELLAGIO 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

tymues oralë për duhanpirësit; artikuj për duhanpirësit; shkrepse.  
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(210) KS/M/ 2020/1482 

(220) 01/09/2020 

(731) TOBOGAN N.V. Landhuis Groot 

Kwartier, Groot Kwartierweg 12, 

Willemstad (CW), NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  DONATELLA 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

tymues oralë për duhanpirësit; artikuj për duhanpirësit; shkrepse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1501 

(220) 03/09/2020 

(731) Cao ZHONGCHUAN “TANTIVY 

AUTOMOTIVE CO. LTD”  

9C, Tower 2, Plaza B, Golden Resources 

Business Center Lan Dian Chang Dong 

Avenue, Hai Dian District 

100097, Beijing, P.R. CHINA, CN 

(591) E zeza dhe e bardha  

(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie, pajisje ndezëse për motorët me djegie të 

brendshme, pajisje ndezëse, radiator automatik i ftohjes së motorit te automobilit, makinat 

bashkuese të boshtit, pompa pjesë te makinës dhe motorit, instalime te përbashkëta 

kondensimi, filtër hidraulik te ajrit, amortizues te motorit, kushineta për automjete, rripa për 

makineri, instalime larëse për automjete, valvul hidraulike, rripa për makineri, pajisje pune 

dore përveç atyre operative, kondensator me avull për makineri, rezervuar i ujit për ftohje te 

motorit te automjetit, pompa ajrimi për ujerat e automjetit, kompresor dhe ventilator, 

pompa pneumatike te furnizimit te gazrave te lëngshme, pompa vakumi, pompa te 

shpërndarjes se karburanteve dhe ujit për nevoja te makinerive  

9  Aparate navigimi për automjete, pajisje kompjuterike për tabelë te automjetit, kompjuter 

ne bord te automjetit, rregullator voltazhe për automjete, për çelësa, për elektrikë ne 

automjet, për dyer te automjeteve, akumulator, elektrik, për drejtues automatik te 

automjetit, incizues te vozitjes, spirale elektrike, pajisje për hapje elektronike te dyerve 

automatike, sensora, trekëndësha paralajmërues te dëmtimit te automjetit, aparate dhe 

pajisje për shpëtim jete, softuer kompjuterik, aparate dhe instrumente te sinjalizimit dhe 

kontrollit te pajisjeve te automjeteve, aparate dhe instrumente te drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit te elektricitetit te automjetit  

12  Parakolpë dhe amortizator automjetesh;shasi automjetesh;kthetrat dhe pedalet për 

automjete e lëvizjes ne tokë, boshtet për automjete, veshjet e frenave për automjete;zinxhirë 
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transmetimi për automjete, motorë lëvizës për automjete, boshte transmetimi për automjete, 

shufra lidhëse për automjete, përveç pjesëve të motorëve dhe makinerisë, pastruese xhami, 

linjat e rezistencës ndaj presionit të lartë ne automjet, pasqyra të pasme te automjetit, nyje 

për rrota automjetesh, goma për automjete, aparatura për lëvizje ne tokë, mbulesa 

automjeteve, pajisje dhe alarme kundër vjedhjes se automjeteve, sinjale për kthim prapa te 

automjetit, ulëse për automjet, rrjeta bagazhi për automjet, sirena për automjet, baltëpritëse, 

zingjir kundër rrëshqitjes se automjetit, rripa sigurimi ne automjet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1505 

(220) 03/09/2020 

(300) 40-2020-0037310  05/03/2020  KR 

(731) CELLTRION, INC. 

23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 

Republic of Korea, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike për trajtimin e kancerit; antitrupa për qëllime mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1506 

(220) 03/09/2020 

(300) 04-2020-0037311  05/03/2020  KR 

(731) CELLTRION, INC. 

23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 

Republic of Korea, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike për trajtimin e kancerit; antitrupa për qëllime mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1507 

(220) 03/09/2020 

(300) 40-2020-0085914  25/05/2020  KR 

(731) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea, KR 

(591) kaltërt, gjelbërt dhe e kuqe rubin 

(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) 5  Preparatet farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1515 

(220) 09/09/2020 

(731) Vanguard Trademark Holdings USA 

LLC St. Louis, Missouri 63105  

United States of America, US 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Shërbimet e marrjes me qira dhe dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime 

rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien me qira të automjeteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1516 

(220) 09/09/2020 

(731) Vanguard Trademark Holdings USA 

LLC St. Louis, Missouri 63105  

United States of America,  US 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Shërbimet e marrjes me qira dhe dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime 

rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien me qira të automjeteve.  
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(210) KS/M/ 2020/1517 

(220) 09/09/2020 

(731) PULLA SH.P.K. Rr. Ali Vitia Nr.258 

Kalabri-Prishtinë, KS 

(740)  Luan Rama Balloc, Podujevë 
 

(540)  PULLA 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.  

38  Telekomunikacione.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1518 

(220) 09/09/2020 

(731) CURTI S.r.l. Via Stazione, 113 

27020 Valle Lomellina (Pavia) – Italy, IT 

(591) kuqe dhe verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Oriz; Rizoto (oriz italian); Oriz i zier; Oriz integral; Oriz i qëruar; Oriz i 

aromatizuar;  Oriz i pasuruar; Oriz i menjëhershëm; Oriz i përgatitur; Oriz ngjitës; Oriz në 

avull; Oriz i përgatitur i ngrirë; Oriz i gatuar i tharë; Oriz i pasuruar [i papërgaditur]; 

Ushqim i përgatitur nga orizi; Oriz i përgatitur i ngrirë me erëza dhe perime; Oriz natyral [i 

përpunuar] për konsum njerëzor; Produkte ushqimore të përpunuara nga orizit; Grimtësira 

me bazë orizi; Ushqime të përgaditura me bazë orizi; Miell nga orizi; Fjolla orizi natyrale; 

Ushqim në bazë orizi; Zakuska – vakte të vogla me bazë orizi; Grimtësira me bazë orizi; 

Oriz i fryer; Oriz i skuqur (pjekur); Sallatë orizi; Puding kinez oriz me tetë lloje të frutave 

të thata; Sushi (ushqim kinez).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1519 

(220) 09/09/2020 

(731) JOY FRAGRANCES S.R.L. 

VIA GAVINANA 14 

BUSTO ARSIZIO (VARESE) - ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)   
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Kosove 
 

     

 

(511) 5  “Preparate për aromatizimin e ajrit; deodorant për automobila; preparate me 

deodorant për përdorim shtëpiak, komercial ose industrial  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1520 

(220) 09/09/2020 

(731) JOY FRAGRANCES S.R.L. 

VIA GAVINANA 14 BUSTO ARSIZIO 

(VARESE) - ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  “Preparate për aromatizimin e ajrit; deodorant për automobila; preparate me 

deodorant për përdorim shtëpiak, komercial ose industrial”.  

 
 


