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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi       HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

7 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2019/1355 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj, KS 

(526) 591) E pembe, e bardhë, e kaltër e 

mbyllet, e kaltër e lehtë, e gjelbër 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/16 

(220) 03/01/2020 

(300) 1 408 333  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 vjollce 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(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”  
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(210) KS/M/ 2020/328 

(220) 25/02/2020 

(731) Vans, Inc. 1588 South Coast Drive 

Costa Mesa, California 92626, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Të mbathura, të mbathur sportive, patika (atlete), çizme, sandale, çizme për 

rrëshqitje në drrasë, fanella (maica), këmisha, fanella pa mëngë, puloverë, duksa, gjempera, 

pantallona, xhinsa, dollakë, pjesët e poshtëme të trenerkave, pantallona të shkurta, 

pantallona të zgjatura për larje, fustana, funda, xhaketa, jelek, veshje për skijim, veshje për 

skijim në drrasë, rroba për not, xhaketa për shi, pantallona për shi, çarape, rroba të 

brendshme, rripa, dorëza, dorëza me një gisht, shallë, geta (qafa këpucësht pa lidhëse), 

mbrojtësa për veshë, mbulesa koke, sheshira, kapela, qeleshe (kapela leshi), bandane (breza 

apo shamija qe lidhen rreth koke apo qafe).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/415 

(220) 09/03/2020 

(731) GRAVI SH.P.K Adresa: Prishtinë, 

Rruga Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati 

V, 16, 10000, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E zezë dhe e verdhë. 

E verdha: R: 252 C:2%, G:210 M:15%, 

B:29 Y:96%, K:0% E zeza: R:0 C:2%, G:0 

M:68%, B:0 Y:67%, K:90% 

(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)   

 

 

     

 

(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 
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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  

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  

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 

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 
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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/ 2020/423 

(220) 10/03/2020 

(731) Gilead Sciences Ireland UC 

IDA Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VEKLURY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/460 

(220) 13/03/2020 

(731) NTP. Bukë Pjekës “Qerimi 1” 

rr. “Enver Maloku” Nr.108, 10000 Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) E kuqe e zbehtë, e kuqe e mbyllet, 

ngjyre ari, dhe e verdhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Rrobat, këpucët, kapelat  

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

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  
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(210) KS/M/ 2020/461 

(220) 13/03/2020 

(731) NTP. Bukë Pjekës “Qerimi 1” 

rr. “Enver Maloku” Nr.108, 10000 Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

 
 

(540)  FURRA BUKËPJEKËS QERIMI 

 

 
     

 

(511) 25  Rrobat, këpucët, kapelat  

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/ 2020/477 

(220) 27/03/2020 

(731) HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LYSOFORM 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera per shfrytëzim në lavanteri, agensa për 

shpërlarje për lavanteri dhe shtëpiake, preparate për hjekjen e njollave; perparate për 

pastrim, llustrim, ferkim dhe abrazive, agensa kimik per pastrim të metalit, fletëza metali të 

emajluara, druri, tape, keramike, qelqi, lëkure dhe tekstile; hjekës të njollave; sapun jo për 

shfrytëzim personal, parfumeri, vajra esenciale.  

5  Preparate dhe substanca dezodoransi, preparate dhe substanca për hjekjen e erërave të 

këqija; preparate dhe substanca për freskimin e ajritl; dezinfektant; preparate dhe substanca 

sanitare; preparate dhe substanca për debimin dhe mbytjen e insekteve; detegjente për 

përdorim në mjekësi dhe kirurgji.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/492 

(220) 30/03/2020 

(731) Svetlana Pejić Gerić Ibarska br. 13 

11000 Belgrade, Serbia, RS 

(591) E verdhë, ngjyrë kafe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim mjekësor; 

supstanca dietike të përshtatura për ushqim mjeksor, ushqim për bebe; leukoplastë, material 

për fashim; materiale për mbushje dhëmbësh, dyll dentar; mjete dezinfektuese; preparate 

për shkatrimin e dëmtuesve; pesticide; fungicide, herbicide  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, pasta dhe brume (jufka); tapiokë dhe sago; 

miell dhe prodhime nga drithrat; buk, pjekurina dhe prodhime ëmbëlsirash; çokollatë; 

akullore, sherbet dhe akuj tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur për 

pjekje; krip, shtesa ushqimore, mëlmesa, bimë të konservuara si mëlmesa; uthull, salca dhe 

shtesa tjera për ushqim.  

44  Shërbime mjeksore; shërbime veterinare; mbrojtje shëndetsore dhe bukurie për njerëz 

ose kafshë; shërbime bujqësie, kopshtarie dhe pyjesh. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/494 

(220) 30/03/2020 

(731) SGS Group Management SA 

1, place des Alpes 1201 Geneva 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Analiza e çmimeve, përkatësisht krahasimi dhe vlerësimi i çmimeve të lëndëve të 

para, të mallrave, të prodhuara, gjysëm të prodhuara, të përpunuara dhe të gjitha llojet e 

tjera të mallrave, vendosja e stafit teknik; vlerësimin dhe parandalimin e rrezikut tregtar.  

36  Vlerësimi i dëmeve dhe humbjeve; vlerësime financiare dhe shërbime të tjera të 

vlerësimit të pasurive të patundshme, pajisje, projekte dhe pronë industriale; Vlerësimi dhe 

monitorimi i projektit të investimeve të huaja; ndihma doganore, verifikimi i kodit doganor 

dhe përcaktimi i vlerave doganore para se të hipjes në bord.  

39  Magazinimi, deponimi, trajtimi dhe transportimi i mallrave; inspektimi i automjeteve; 

inspektimi i kontejnerëve  

41  Trajnim në fusha të ndryshme, veçanërisht në sigurimin e cilësisë  

42  Inspektimi, veçanërisht kontrolli, mbikëqyrja dhe çertifikimi i cilësisë dhe sasisë së 

lëndëve të para, të mallrave, të prodhuara, gjysëm të prodhuara, të përpunuara dhe të gjitha 

llojeve të tjera të mallrave, si dhe të konformitetit të tyre me normat, ligjet, rregullat, 

praktikat kombëtare dhe ndërkombëtare dhe standardet dhe kërkesat kontraktuale të 

dakorduara nga klientët e përfshirë në importimin dhe eksportimin e mallrave të 

përmendura; kontrollin dhe çertifikimin e hartimit të ndërtimeve, ndërtesave dhe punës e 

mirëmbajtjen e makinerive dhe pajisjeve industriale dhe monitorimin e projektit; 

inspektimi, veçanërisht kontrolli, mbikëqyrja dhe çertifikimi i metodave të prodhimit ose 

përpunimit dhe të proceseve prodhuese për pajisje, pajisje dhe aparate, si dhe kualifikim të 

personelit, përfshirë certifikimin e procedurave të kontrollit të cilësisë së produktit, 

kontrollin e aparateve matës dhe metodat e matjes, të marrjes së mostrave dhe analizave; 
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inxhinieri për qëllim të modernizimit të pajisjeve te mostrave, pajisjeve, sistemeve, 

metodave dhe teknologjive të marrjes së mostrave; çertifikim i konformitetit me normat 

nacionale dhe nderkombetare, standardet dhe dokumentet e tjera rregullatore në lidhje me 

produktet, shërbimet, personelin dhe sistemet e menaxhimit; projektimi, përkatësisht dizajni 

industrial në lidhje me ndërtimin dhe përdorimin e sistemeve të kalibrimit dhe madhësisë 

për matjen dinamike të rrjedhës, kalibrimin e rezervuarit dhe marrjen e mostrave 

automatike; zhvillimi i programeve për magazinimin, ruajtjen dhe trajtimin e kontejnerëve; 

ndihmë për shtetet përmes këshillimit ose konsultimeve me qëllim zbatimin, ristrukturimin 

dhe riorganizimin e sistemeve të tyre doganore; testimi, kontrolli dhe analizimi laboratorik i 

mallrave dhe materialeve; vlerësimin e lëndëve të ajrit, tokës, ujit dhe mbeturinave, dhe 

studimeve të përgjithshme dhe këshillimeve në funksion të konformitetit të tyre me 

rregullat dhe rregulloret në lidhje me mjedisin; vlerësimi i produktit farmaceutik; vlerësimi 

i dëmeve ose humbjeve (shërbimet e inxhinierëve); studime për optimizimin e prodhimit.  

44  Shërbimet shëndetësore, dhe veçanërisht analizat laboratorike mjekësore, shërbimet 

sanitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/495 

(220) 30/03/2020 

(300) 02678/2020  26/02/2020  CH 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  FLOODLIGHT 

 

 
     

 

(511) 9  “Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni celular dhe platformë 

informacioni për gjurmimin dhe ruajtjen e informacionit personal në lidhje me simptomat e 

një individi, efektet anësore, trajtimin dhe përvojën e sëmundjeve dhe çrregullimeve 

neurologjike, prerjet e veprimeve ditore dhe rezultatet e aktivitetit fizik dhe testeve njohëse 

dhe shkëmbimin e rezultateve bazuar në një informacion të tillë.  

41  “Shërbime edukimi dhe trajnimi në lidhje me sëmundjet dhe çrregullimet neurologjike”.  

42  Shërbime të ofrimit të përdorimit të përkohshëm të softuerit online që nuk mund të 

shkarkohet për gjurmimin dhe ruajtjen e informacionit personal në lidhje me simptomat, 

efektet anësore, trajtimin dhe përvojën me sëmundjet dhe çrregullimet neurologjike të një 

individi, prerjet e veprimeve ditore dhe rezultatet e aktivitetit dhe testeve njohëse, dhe 

shprëndarjen e rezultateve bazuar në një informacion të tillë“.   

44  “Shërbimet e informacionit mjekësor në fushën e neurologjisë”.  
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(210) KS/M/ 2020/496 

(220) 30/03/2020 

(731) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  TAURUS 

 

 
     

 

(511) 32  Birrë; ujërat minerale; ujërat e gazuar; pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe për të bërë pije; përgatitje jo-alkoolike për të bërë pije; pije energjetike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/497 

(220) 30/03/2020 

(300) 3487  13/03/2020  AD 

(731) SGS Group Management SA 

1, place des Alpes 1201 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  TransitNet 

 

 
     

 

(511) 35  Mbledhja, përpilimi dhe administrimi i informacionit në bazat e të dhënave të 

kompjuterizuara që përmbajnë deklarata dhe raporte tranziti  

42  Analiza dhe verifikimi i informacionit të përfshirë në deklaratat doganore në lidhje me 

tranzitimin e mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/498 

(220) 31/03/2020 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ATECTURA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/499 

(220) 31/03/2020 

(731) KERATILE, S.L. C/FERROCARRIL 

4, MONCOFAR, 12593, CASTELLON , ES 

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

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

(540)   
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Prishtinë 
 

     

 

(511) 19  Materiale ndërtimore, jo prej metali, gjegjësisht pllaka qeramike për dysheme, 

pllaka qeramike për muri, blloqe shtrimi, jo prej metali, valance, jo prej metali dhe jo prej 

tekstili, pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur natyral, 

gur artificial, mermer, granit, terrakote, rërë, gëlqere, tulla, slate(rrasa), parket dyshemeje 

prej druri, argjilë, çimento, beton; blloqe ndriçuese për shtrim, jo prej metali; mozaikë për 

ndërtime; veshjet(wainscoting), jo prej metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/517 

(220) 07/04/2020 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KESIMPTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/522 

(220) 10/04/2020 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

(591) E kuqe, e gjelbert, kafe e erret, e 

bardhe, vjollce e erret. 

 
 

(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  
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(210) KS/M/ 2020/524 

(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) 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/ 2020/525 

(220) 10/04/2020 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

(591) E kuqe, e kalter, e gjelbert, kafe, e 

bardhe, vjollce e erret. 

 
 

(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  
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(210) KS/M/ 2020/527 

(220) 10/04/2020 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

(591)  E kuqe, e gjelbert, kafe, e bardhe, 

vjollce e erret 

 
 

(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/ 2020/528 

(220) 10/04/2020 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

(591)  E kuqe, e kalter, e gjelbert e lehte, e 

bardhe, e verdhe e lehte, ngjyre hiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(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/ 2020/529 

(220) 10/04/2020 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

(591) E kuqe, e gjelbert e lehte, e bardhe, 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

21 

 

portokalli e lehte, e kafte 

 
 

     

 

(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/ 2020/534 

(220) 10/04/2020 

(300) 302019023708.7/35  16/10/2019  DE 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) E kaltër, e kuqe  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt ushqimor, pije alkoolike dhe 

jo-alkoolike, preparate plehërues, ngjyra, veshje mbuluese, preparate lavanderi dhe 

pastrimi, agjentë pastrimi për qëllime shtëpiake, kozmetikë, vajra industrialë dhe yndyrna, 

karburante, karburante motorike, ndriçuesit, kandila; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje 

me ilaçet pa recetë mjeksore dhe ilaçe, ushqime për foshnje, produkte për foshnje, preparate 

për kujdes shëndetësor, preparate dietike, artikuj sanitarë, mallra metalike, 

pajisje(hardware) metalike, makina dhe aparate për përpunimin e metaleve, drurit, 

plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla makinerie, artikuj për ndërtesa dhe ndërtimtari, 

DIY dhe kopshtari, makineri shtëpiake dhe aparate, makineri dhe aparate kuzhine; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe 

instrumentet për shkencë, kërkime, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografia,audio 

vizioni, optike, peshimi, matjes, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi,  jetë-shpetues dhe 

mësimdhënie, aparatet dhe instrumentet për përçim, kalimi, transformimi, akumulimi, 

rregullimi ose kontrollimi i shpërndarjes ose përdorimit të  elektricitetit, pajisje dhe aparate 

të konsumit  elektronikë, pajisje dhe aparate për incizim, transmetim, riprodhimin ose 
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përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënat, kompjuterë, pajisjet periferike të 

kompjuterëve, pajisje për procesimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshje  

mbrojtëse, pajisjet e zhytjes, fikësit e zjarrit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

artikuj ortopedikë, artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, 

ftohje, gjeneruesit e avullit, gatimi, tharjes, ventilim dhe furnizuesit e ujit, paisje sanitare, 

automjete, biçikleta, barka, skuter, karroca, aksesoret e biçikletave, aksesoret e automjeve, 

aksesoret e barkave, fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli], instrumente horologjike dhe 

kronometrike, instrumente muzikore, aksesoret muzikor, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj 

për dekorim, furnizime shkollore, rekuizita për zyre, artikuj artizanalë, artikuj të rinj party, 

materiale paketimi, materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me vulat, paketime dhe materiale izoluese, gete fleksibile, foli, çanta, çanta 

transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhet udhëtimi, mallra udhëtimi, ombrellë, 

shkopinjë për ecje, takëme kuajsh, materialet për ndërtesa dhe ndertimtari, ndërtesat e 

transportueshme dhe pjesët e tyre, mobilje, orenditë, kontejnerë [jo prej metali], produkte 

për kafshë, pajisje dhe kontejnerë për shtëpi dhe kuzhinë, enë për banjë, enë tualeti, enë 

gatimi dhe enë tryeze, takëm i lugëve pirunave dhe thikave, enë prej qelqi, enë prej balte; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, 

çarçaf shtëpiak, çarçaf krevati, çarçaf tavoline, çanta  gjumi, çarçafa banjosh, perde, roleta 

veneciane, veshje, mbathje , kapela, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokë, lule artificiale, 

bimë, pemë dhe fruta, qilima, mbulesa dyshemeje, tapeta muri dhe mbulesa e muri, letër 

muri, artikuj gjimnastike dhe sportivë, lodëra, lojëra, aparate për video lojëra, lodra, 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve, foragjere për kafshët, shtroja për kafshë, bimë dhe 

lule, fara për mbjellje dhe farat e bimëve, produkte agrokulture dhe pylli, produktet e 

duhanit, artikujt e duhanpirësëve, çakmakët, zëvendësuesit e duhanit, cigare elektronike, 

avullues oral për duhanpirësit; shitja me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e 

shërbimeve telekomunikuese; reklamime; aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave 

[për të tjerët]; rregullimi i kontratave, për të tjerët, për ofrimin e shërbimeve; rregullimi i 

kontratave për shërbimet telekomunikuese, kontratat për shërbimet e komunikimit celular, 

të kontratave për ofrimin e tonevme zile për telefona  celularë dhe smartfona, të kontratave 

për ofrimin e shërbimeve të riparimit dhe mirëmbajtjes, të kontratave për shperndarjen e 

mallrave dhe kontratave për furnizimin me energji, elektrike ose gazit; aranzhimi i 

abonimeve për revista; aranzhimi i abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhimi i 

abonimeve për shërbimet mediatike; aranzhimi i abonimeve për shërbimet e publikimeve 

për e të tjerët; ofrim i informacioneve për kontakte komerciale dhe biznesi; aranzhimi i 

transaksioneve komerciale, për të tjerët, përmes dyqaneve të internetit; informacione 

komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqane këshillash për konsumatorët]; 

informacione dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe 

artikujve që do të blihen; hulumtime për konsumator; ofrim i informacionve në internet për 

produktet e konsumatoreve, mbrojtja e konsumatorit nga skadencat, shërbime ndaj 

konsumatorve; të gjitha shërbimet e më lartpërmendura në kontekstin e tregtar ofrohen 

gjithashtu online(internet). 
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(210) KS/M/ 2020/537 

(220) 10/04/2020 

(300) EM, 018155257  20/11/2019  EU 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH  

Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  COLORPROTEX 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë.  

5  Preparate farmaceutike;preparate mjekësore;veshje mjekësore, mbulesa dhe 

aplikatorë;dezinfektues dhe antiseptikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/538 

(220) 10/04/2020 

(300) EM, 018155262  20/11/2019  EU 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH  

Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  INKPROTEX 

 

 
     

 

(511) 3  “Preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë”.  

5  Preparate farmaceutike; preparate mjekësore; veshje mjekësore, mbulesa dhe aplikatorë; 

dezinfektues dhe antiseptikë”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/540 

(220) 14/04/2020 

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road 

 San Ramon, California 94583, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  VARTECH 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrëra për lubrifikim dhe vajra motorike.  
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(210) KS/M/ 2020/541 

(220) 16/04/2020 

(731) Laboratorios NORMON, S.A.  

Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 

Tres Cantos, Madrid. ES 

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

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

(540)  VICTOGON  

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, dezinfektues, serume, vaksina dhe  produkte veterinare. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/542 

(220) 16/04/2020 

(731) Laboratorios Forenqui S.A. 

Camino de la Coma, s/n. 46220 Picassent 

(VALENCIA), ES 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ANIAN 

 

 
     

 

(511) 5  Deodorant, përveq atyre për përdorim personal;preparate për deodorizimin e 

ajrit;freskues ajri;preparate dhe produkte higjienike;pajisje dezinfektuese dhe antiseptik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/571 

(220) 21/04/2020 

(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 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/572 

(220) 21/04/2020 

(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 

(540)   
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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/ 2020/573 

(220) 21/04/2020 

(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)  DX240 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/574 

(220) 21/04/2020 

(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)  DX390 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 
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(210) KS/M/ 2020/575 

(220) 21/04/2020 

(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)  DX420 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/576 

(220) 21/04/2020 

(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)   DX440 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/577 

(220) 21/04/2020 

(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)  DX640 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/578 

(220) 21/04/2020 

(731) Davanti Tyres Limited  

Oak House, Woodlands Park, Ashton Road,  

(540)  DX740 
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Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

(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/ 2020/579 

(220) 21/04/2020 

(731) MAKPROGRES DOO 

St. Vojdan Cernodrinski br.8, 2310 Vinica, 

MK 

(591) E kuqe, e bardhe, vjollce, kafe  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja dhe kafja artificiale; orizi, pastat dhe makaronat; tapioka dhe 

sagu; mielli dhe  preparatet e bëra prej drithërave; buka, brumërat dhe ëmbëlsirat; produktet 

e furrës se bukës; delikatesat dhe ëmbëlsirat; biskota, ëmbëlsira, biskota te buta; produkte 

drithërash; shkopinj drithërash; kallëp drithërash;  çokollata; akullore, sherbet dhe akuj tjerë 

ushqimor; sheqeri, mjalti, shurupi prej melasa; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, shtojcat, 

erëzat, barishtet e konservuara; uthulla, salcat (mëlmesat) dhe erëzat tjera; akulli (uji i 

ngrirë)  

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

tregtare; import-export 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/580 

(220) 21/04/2020 

(731) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER 

DETERJAN SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Adana Organize Sanayi 

Bölgesi Baklali Caddesi No: 19 Sariçam, 

Adana, Turkey, TR 

(591) vjollce, ari e bardhe 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagjentët kimik për qëllime farmaceutike dhe 
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veterinare, kozmetikët mjekësor; shtojcat dietike për qëllime veterinare dhe farmaceutike; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

losionet antibakterial për duar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/581 

(220) 21/04/2020 

(731) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER 

DETERJAN SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Adana Organize Sanayi 

Bölgesi Baklali Caddesi No: 19 Sariçam, 

Adana, Turkey, TR 

(591) E kalter, e kalter e mbyllt, e bardhe 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

losionet antibakterial për duar  
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(210) KS/M/ 2020/583 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Amidala 

 

 
     

 

(511) 30  Bukë dhe pjekurina; produkte ëmbëlsirash, produkte sheqeri, çokollatë dhe 

produktet e çokollatës, ëmbëlsirat( bombona)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/584 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  André Jalbert Monopole 

 

 
     

 

(511) 33  Verë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/585 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Anessia 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrës), sidomos pije te forta alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/586 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Anheizer 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrës), Liker bimor.  
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(210) KS/M/ 2020/587 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ANTICA CASCINA 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave); sidomos verërat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/588 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Archaika 

 

 
     

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrnat ushqimore; gjalpë; djathë dhe produkte djathi.  

30  Uthull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/589 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Argus 

 

 
     

 

(511) 32  Birra dhe pije të llojit të birres; pije me bazë birre; pije jo alkoolike me aromë të 

birres; pije të përziera të cilat përmbajnë birrë. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/590 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE  

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

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

(540)  Argus Maestic 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 32  Birra  dhe pije të përziera me bazë birre. Koktej me bazë birre, birrë e embël, 

birra lager  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/591 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Armilar 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave), sidomos pije te forta alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/592 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Aromata 

 

 
     

 

(511) 6  Folje  alumini, Folje alumini për konservim.  

8  Paisje për ushqim, Paisje për ushqim nga  plastika, pajisje  plastike për ushqim  për një 

përdorim, pajisje për ushqim nga metalet fisnike , thika, piruj, garuzhda, lugë, lugë të 

vogëla.  

16  Gjera të shtypura,leter, kartuç, produkte nga letra dhe kartuçi, material të letreës apo 

plastike për mbeshtjellëje-paketim, të përfshira në ketë klasë, thasë për mbeturina dhe qese 

nga letra apo plastika, celofan (material plastic për mbeshtjellje), rul celofani, celofan per 

konzervim, qese për konzervimin e zarzavateve, çanta për ushqim, mbështjellës për 

senduiça, qese për frigorifer me ngrirje te thellë, qese për ngrirje dhe zierje, qese  për zierje 

dhe përgaditje të ushqimit , qese per akull, qese për magazinim, qese për pjekje, leter për 

pjekje,leter yndyrore për pjekje, folje për zierje mikrovalore, tiketa plastike, filtra letre për 

kafe, leter thithese, mbulesa letre për tavplina, qese letre për sanduiça, qese plastike për 

sanduiça, material plastike për mbeshtjelljen e sanduiçave, shtresa decorative  nga letra për 

embelsira (kuleç te embel-kek), salveta letre për tavolina, shtroja dekorative nga letra  

21  Filxhana, gota letre ose plastike, pjata, pjata të Vitit të Ri, pjata letre ose plastike, pjata 

te cilat nuk janë nga  metalet e çmuara, kashtë për pije, filtra kafeje, jo prej letre, si përbërës 

të aparateve te kafeve jo elektrike, gota koktej, gota(enë për pije), gota të thella, gota 

shampanje, rrëmojca  për koktejl, shkopinj dekorative për koktejl, pije te tundura, shkopam 

për perzierjen e koktejit, kallëpe alumini (enë kuzhine), enë ushqimi alumini, pjata nga  

alumini, kapakë izolues per pjata dhe  enë tigan për alumin për pjekje, enë për pjekje, 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

32 

 

përkatësisht kallup për torte  

28  Lodra me fishkllimë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/593 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Portokalli e lehte, kaltër e lehte, kaltër 

e errët, kafe, e kuqe, e bardhë, portokalli e 

errët, gjelbërt e lehtë, gjelbërt 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) 30  Pjekurina dhe embëlsira; kuleç të embël, kuleç të embël të mveshur më çokolatë  

me mbushje, kuleç të embël nga biskotat e mveshura me çokolatë,  me mbushje; biskota, 

biskota të mveshura  me çokolatë,  me mbushje, biskota, biskota të mveshura me çokollatë 

me mbushje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/595 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Auriol 

 

 
     

 

(511) 3  Preparati për pastrim të syzave; lecka të lagura me mjete për pastrimin e syzave  

5  Preparate për pastrimin e lente te kontaktit; zbërthyes për lente të kontaktti.  

9  Orë të  zgjuara; syze (optike), këllef për syza, korniza  për syza, korniza  për syza,  qelq 

për syza, syze dielli, mjete ndihmëse  leximi, lente kontakti, kuti  për lente kontakti; 

termometra (jo për përdorim mjekësor); stacione meteorologjike pa tel; higrometra; qelq  

zmadhues; teleskopë teleskopikë, teleskopë, dylbi  

10  Termometra për përdorim mjekësor.  

14  Instrumente horologjike dhe kronometrike; dekore (stoli); kuti me mekanizëm 

rrotullues,  për kurdisjën  e orëve automatike mekanike; kuti, këllef për orë; rripa për orë.  

21  Lecka për pastrimin e syzeve (pa impregnim- jo te lagura).  

 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

33 

 

(210) KS/M/ 2020/596 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AΓPOIKIA 

 

 
     

 

(511) 29  Qumështi dhe produktet e qumështit, veçanërisht djath; mish dhe produktet e 

mishit; shpend dhe produkte shpendësh; ushqime të përgatitura që përbëhen kryesisht nga 

mallrat e sipërpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/597 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Gjelbër, kaltër, bardhë, nuanca të 

ngjyres se kaltër 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish; Peshk, fruta te detit dhe butak; Produkte te qumështit dhe zavendsuesit e 

tyre; Fruta të përpunuara, këpurdha dhe perime  (duke përfshirë frutat e arrave  dhe 

bishtajoret); Vezë zogu dhe produkte nga vezët; Vaj dhe yndyrë; Supa; Gjella te gatshme të 

cilat  kryesisht përmbajnë vezë; Gjella të gatshme të cilat kryesisht  përbehen nga mishi; 

Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga shtazet e gjahut; Gjella të gatshme  të cilat 

kryesisht përbehen prej zavendesuesve të mishit; Gjella te gatshme  të cilat kryesisht 

përbajnë mish pule; Gjella të gatshme të cila kryesisht përmbajnë proshutë; Gjella të 

gatshme të cilat kryesisht përmbajnë fruta deti; Gjella te ngrira të gatshme të cilat kryesisht 

permbajnë fruta; Gjella të gatshme të punuara nga shpezet  [dominojnë shpezet]; lengje 

mishi; Pergaditje për përgaditjen e supave; Gulash; Deserte nga produktet e qumështit; 

Puding nga qumështi; Grimesira me bazë arrore; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira 

me bazë të frutave të thara; Grimësira me bazë  tofue; Grimësira nga mishi; Grimësira nga 

frutat e arrave; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira me bazë bishtajore; Grimësira me 

bazë patateje; shpezë jo të gjalla; Shtazë gjahu; Ekstrakte te mishit; fruta te konservuara; 

Fruta te ngrira; Fruta te thara;Fruta te ziera; Perime te konservuara; Perime te ngrira; 

Perime te thara; Perime te ziera; Xhelatinë; pekmeze; Fruta, te ziera; Vezë; Ekstrake nga 

alget per ushqim; Alginate per kulinari; Mullëz; Lecitin per perdorim ne kulinari; Pektin 

per kulinari; Polen I përgaditur per ushqim; foletë e zogjve [ ushqimore].   

30  Produkte bukëpjekesish, embelsira, çokolata dhe deserte;Akull, akullore, jogurt dhe 

sherbet I ngrirë; Kafe, çajëra, kakao  dhe zavendesuesit e tyre; Krip, zmelmesa, aroma dhe 

lyreje melmesash; Drithëra te perpunuara, Nisheste dhe produkte te tyre, përgaditje për  
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pjekëje dhe tharem buke; sheqer, embëltues natyral,  lustrime te embëla dhe mbushje, 

produkte bletesh; Gjella te pergaditura nga brumërat; Gjella te gatshme me oriz; Shujta te 

gatshme - pica; Shujta te thata dhe lengëshme  te pergaditur per sherbim  te cilat kryesisht 

perbehen nga orizi; Shujta te thata dhe lengëshme  te pergaditur per sherbim te cilet 

kryesisht perbehen nga brumerat; Grimësira nga nishesteja e dritherave; Grimesira nga 

kokrra e teresishme e grurit; Grimësira nga mielli I drithit; Grimësira nga mielli I patates; 

Grimësira nga orizi; Grimësira nga buka e thekur dy here e bluar(dvopek); Grimësira me 

bazë dritherash; Grimësira te prodhuara nga muesli; Grimësira te cilat kryesisht perbehen 

nga buka; Tortilla grimësira; Oriz; Oriz nga tapioket; Sago [nisheste nga foleja e pallmes  

sago]; Miell; Drithëra; Buk; Mjaltë; Shurupe dhe melasa; Pluhur per pjekurina (fryrje); 

melmesa [senf]; Uthull; Lyres (melmesa); Akull; Aroma per pije, perpos vajerave 

esenciale; Aroma per ushqim,perpos vajit eterika; Aroma per emnbelsira (kuleç te embel)  

perpos vajit esencial]; Trashese per zierjen e ushqimit; Akullore [mjete per lidhjen e 

perzierjeve te akulloreve]; Sendviça; Esenca per ushqim [perpos vajit eterik dhe esencial]; 

Mish (prdukte per zbutje te mishit ne kuzhinë); Rollne pranvere; Qumësht blete; Ujë deti 

per zierje; Propolis [produkte bletesh]; Puding; Pergaditje per forcimin e qumështit te 

rrahur- tundur; Pluhur per akullore;Nisheste per ushqim; Sushi; Mjete lidhese per  salçiçe; 

Sendviça nga djathi [cheeseburgeri]; Shujta te gatshme me bazë  petesh.  

31  Te mbjellat bujqësore dhe  akvakulture,produkte  horticulture dhe pylltarije; Shtazë te 

gjalla, organizma per fekondim; fruta dhe perime te freskëta; Embeltues.   

32  Birra dhe produkte te birrëtarije; Pergadites per pergaditjen e pijeve; Pije jo alkoolike; 

Ujë mineral [pije]; Ujë te gazuar; Pije frutash; Lengje; Shurupeper pergaditjen e pijeve.   

33  Pije alkoolike  (perpos birrave); Pergadites per pergaditjen e pijeve alkoolike; Alkool 

nga ekstrakte  frutash; esenca alkoolike; ekstrakte alkooli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/598 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Ballino 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe embëlsira,akull për ushqim, akullore, deserte më akullore, jogurt i 

ngrirë (akull për ushqim).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/599 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  Barón del Cega 
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(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrës), veçanërisht vera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/600 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Baresa 

 

 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, produkte të mishit të thatë, mish në konzervë, ushqim i gatshëm nga mishi, 

mish i konzervuar, mish i zier, mish i ngrirë, mish i terur, fruta të përgaditura, fruta të 

konzervuara, fruta turshi, fruta të thata, fruta të ngrira, fruta të ziera, fruta të koznervuara, 

perime të përgaditura, perime të konzervuara, perime turshi, perime të ziera, thara, perime 

të pjekura në zgarë, perime të ngrira, produkte nga perime të përpunuara, perime të 

kozneruvara (në vaj), ekstrakt perimesh për zierje, grimtësira në bazë të perimeve, pure nga 

perimet, lyerës nga perimet, perime në konzervë; kërpudha të pergaditura për përdorim, 

kërpudha të konzervuara; supa, bujon (lëng mishi në kubëza); pashteta; qumësht, 

përpunime qumështi, produkte nga qumështi dhe zëvendësues të qumështit; pastë frutash  

30  Brumëra, brumëra të mbushura, brumëra të mbushura me mish dhe/ose peshk dhe/ose 

pulë dhe/ose shtazë gjahu dhe/ose fruta deti dhe/ose suxhuk dhe/ose djath dhe/ose fruta 

dhe/ose perime; ushqim i gatshëm i cili përmbanë brumëra; ushqim i gatshëm me bazë 

orizi; petë lidhëse, petë të gjëra, petë të mbushura, salca (shtesa erëzash), salca për ushqim, 

salca të kaftë, salca pikant, salca të ëmbla dhe tharta, salca për mish zgare, salca për 

ngrënje, salcë e hollë për ushqim, salca për pije, salca për ngrënje me brumëra, salca 

pikante, salca peshku, salcë indiane (chutney), salcë domate, salca për brumëra, pasta nga 

perime (salca), pure nga perimet (salca), salcë pesto, majonez, senf, uthull verë, uthull 

frutash, uthull e aromatizuar, krem/lyerës në bazë uthulle; melmesa; pite (ëmbël ose 

njelmtë) 

   
 
 

(210) KS/M/ 2020/601 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Archivist 

 

 
     

 

(511) 32  Birra radler;  pije me bazë birre; birra jo alkoolike; pije jo alkoolike 
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(210) KS/M/ 2020/602 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Baroni 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të 

konzervuara, thara dhe ziera; xhelatinë, xhem, vezë; qumësht dhe produkte qumshti; vaj 

dhe yndyr për ngrënje; ushqim i konzervuar i bërë nga produktet e lartëpërmendura  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues të kafesë, miell dhe produkte 

të drithërave, bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira; akull për ngrënje; mjaltë. Shurup sheqeri 

(melasa); tharm buke; pluhur pjekje; kripë, mustardë, uthull, salca; erëza; akull për pije 

freskuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/604 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BEAUTY.IQ Cien 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfimeri, vaj eterik, kozmetikë, losion për flokë; pajisje për pastrimin e 

dhëmbëve [pasta, xhele, lëngje]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/606 

(220) 21/04/2020 

(300) 018144464  30/10/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) e zezë ,  hiriti, e bardhë                       

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e grillit  

4  Lëndë djegëse, posaçërisht thengjil druri, briket nga thengjili i drurit, thengjil  dhe  
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ndezës ne thengjil druri ne formë të nguret apo te lenget  

6  Folje metalike për mbeshtjellje apo paketime, Folje për grill, folje alumini, enë nga 

alumini për ushqimin e pergaditur ne grill.  

8  Pajisje per ushqim nga plastika.  

11  Pllaka per pjekje, Grill per njëperdorim.  

16  Salveta (facoleta) te letres,mbulesa tavolinash nga letra  

21  Pjata nga letra, gota të letres, gota plastike, gota per pije, gota per birra, gota per verë, 

pjata plastike; kashta per pije;   

25  Veshje, mbathje, mbeshtjellese koke  

29  Mish, dhe produkte me bazë mishi,peshk dhe produkte peshkui,ushqime tjera nga deti 

(jo te gjalla) dhe produkte nga ushqimi i detit, shpend dhe produkte nga shpendet, shtazë 

gjahu dhe produkte nga shtazet e gjahut, salçiçe dhe produkte nga salçiçet, butak dhe 

guaska (jo te gjalla)dhe produkte nga te njejtat; fruta dhe perime, gjithashtu te embelsuara 

dhe/ose te thartuara,  qullë nga frutat dhe perimet,te gjitha llojet e  produkteve nga patatet ( 

te perfshira ne klasen 29),  te gjitha produktet e cekura me lartë  gjithashtu te pasterizuara ,  

konzervuara, ziera, thara dhe/ose ngrira; sallata me bazë mishi, peshku, shpendeve, 

shtazeve te gjahut, salçiçeve, frutave te detit, perimeve dhe/ose frutave.  

30  Senduiçe, bukë te gjata (vekne) dhe bagete; melmesa; produkte melmesash, aroma 

melmesash; esenca melmesash, ekstrakte melmesash, bimë, vaj melmesash, krip melmese, 

salca me melmesa, melmesa, melmesa, aroma bimesh dhe produkte te bimeve , salca 

(lyreje) per sallata, krip, krip per zierje dhe   biber,  salcë domatesh (keçap), majonez, 

romuladë, salca (melmesa),lyreje (salca) per sallata; uthull,mustardë.  

31  Fruta dhe perime te fresketa, gjithashtu te grira dhe ne formë sallate  

32  Birra (alkoolike dhe jo alkoolike)  

35  Shitja me pakicë e cila ka te bejë me ushqimin dhe ushqim te begateshem (luksoz), 

alkool dhe duhan, pajisje te zyreve, nevoja per artizanate, dekore, instrumente te shkrimit 

dhe pajisje shkollore, mallera  amvisnije dhe kuzhine, perkatesisht prepárate per pastrimin e 

grillit, thengjil druri dhe briket nga thengjili i drurit, dru, materiale per ndezjen e thengjilit  

ne formë te forta ose lengeta, folje metalike per paketim, folje per grill, folje alumini, grila 

alumini  per grill, grill per një perdorim, mbulesa tavoline nga letra, peshqira tavoline nga 

letra, pjata te letres, filxhana te letres, filxha plastik, gota per pije, gota per birra,gota per 

vera,pjata plastike,  kashta per pije; shitje me pakicë e cila ka te bej me pajisje  per amvisni  

dhe pajisje kuzhine ,  pajisje dhe makina ( aparate) per amvisni dhe kuzhinë, pjata 

tavolinash dhe pajisje per ushqim, veshje, mbathje,mbulesa koke, mallera nga tekstili, 

galanterija ( zbukuruara),produkte te lekures, perkatesisht çanta te lekures,valixhe te 

lekures, çanta te dores nga lekura, çanta dore nga lekura, akt çanta nga lekura,çanta te 

kozmetikes te zbrazura, nga lekura, kellef lekure, çanta te lekures, kuti nga lekura, kuleta 

xhepi nga lekura, kuleta te lekures, mbajtese kartelash kreditimi nga lekura, kuleta nga 

lekura, sete udhetimi nga lekura, kellef lekure per çelsa, shwnja lekure  per valixhe, rripa te 

lekures, tregera te lekures,  tumba te lekures, lidhese lekure, shirita lekure, kuti lekure, 

kellef lekure, rripa per shala te kuajve nga lekura,  rripa per pajisje ushtarake, dekorime nga 

lekura per mobile, çanta [ ne formë plikoje, çanta] nga lekura, per paketim; shitja me pakicë 

e cila ka te bej me mallera te udhetimit, mallera sportive dhe lodra; Publikime; Ofrimi i 

informatave  ne  Internet, perkatesisht informata per mallera te konsumit te gjerë. 
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41  Defrime; Aktivitete sportive dhe kulturore; Organizimi I lojërave elektronike dhe 

garave permes internetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/607 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Belgix  

 

 
     

 

(511) 30  Biskota dhe kuleç të ëmbël; përzierje mielli dhe drithëra; bukë; pjekurina  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/608 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bellarom Fuego 

 

 
     

 

(511) 16  Filter letre për kafe  

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

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

kafe me balon (qalde); përzierje e kafesë; kapsula të kafesë; koncentrat të kafesë; ekstrakt të 

kafesë; pije në bazë kafeje; thelb i kafesë (esencë); kafe në kokrra; kafe në qese; përzierje e 

thelbit të kafesë dhe ekstraktit të kafesë; kapuqino; espreso  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/609 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bellarom Intenso 

 

 
     

 

(511) 16  Filter letre për kafe  

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

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

kafe me balon (qalde); përzierje e kafesë; kapsula të kafesë; koncentrat të kafesë; ekstrakt të 
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kafesë; pije në bazë kafeje; thelb i kafesë (esencë); kafe në kokrra; kafe në qese; përzierje e 

thelbit të kafesë dhe ekstraktit të kafesë; kapuqino; espreso  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/610 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bellarom Nero 

 

 
     

 

(511) 16  Filter letre për kafe  

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

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

kafe me balon (qalde); përzierje e kafesë; kapsula të kafesë; koncentrat të kafesë; ekstrakt të 

kafesë; pije në bazë kafeje; thelb i kafesë (esencë); kafe në kokrra; kafe në qese; përzierje e 

thelbit të kafesë dhe ekstraktit të kafesë; kapuqino; espreso  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/617 

(220) 21/04/2020 

(300) 302020000028012  02/04/2020  IT 

(731) ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei, 1 - 

00144 Roma - IT 

(591) Zezë, e verdhë, e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vaj industrijal dhe yndyrë, dyll; lubrifikant; gaz; metan; derivate; komponente për 

grumbullim, njomë dhe lidhje të pluhurit; derivate dhe materje për ndriqim; çirinj dhe fitil 

për ndriqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/618 

(220) 21/04/2020 

(300) 14363/2019  31/10/2019  CH 

(731) TOP SHOP INTERNATIONAL SA 

Via al Mulino 22 6814 Cadempino, CH 

(591) E bardhë, e zezë, e gjelbërt 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 7  Mikser dhe vegla makinash;blender elektrik dhe përpunues i ushqimit, pjesë për to 

dhe akcesorë;aparatet e kombinuara për akull dhe blender elektrik, pjesë dhe akcesorë për 

to;makina automatike për shitje;makina për përzierjen e ushqimit;blender elektrik me 

mundësinë e ngrohjes ose me funkcion të vakumit ose me dy funkcionet e 

përmendura;pompa për vakum me presion;makinë për pompa vakumi;pompa vakumi 

(makina);aparate elektrike për saldim dhe vakumimin e ushqimit, për përdorim në amvisni  

16  Libër me reçeta   

21  Blender, jo elektrik, për përdorim në amvisni; kavanoza me vakum; pompa me vakum 

me presión; shishe me vukam për mbajtjen e ushqimit; paisje dhe enë për amvisni ose 

guzhinë; shishe termos; arka për ushqim (drekë); tabak për përdorim në amvisni; qelq, 

porcelan dhe qeramikë të cilan nuk janë të përfshira në klasë të tjera; enë për tavolinë, 

përveq thikave, pirujve dhe enëve nga qelqi; tengjere; fëltere; shishe; kavanoza qelqi; 

vazna; boca  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/619 

(220) 22/04/2020 

(731) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38,  8050 Zürich, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Sogroya 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për terapinë hormonale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/620 

(220) 22/04/2020 

(731) Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. 

Rruga Lalëzit, Komuna Maminas 1001, 

Durrës, AL 

(591) Ngjyre kafe e lehtë dhe kafe e 

mbyllët, Ngjyrë floriri, 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)   
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(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)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/621 

(220) 22/04/2020 

(731) Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. 

Rruga Lalëzit, Komuna Maminas 1001, 

Durrës, AL 

(591) Ngjyrë e kaltër, e verdhë, e kuqe  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)  
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(210) KS/M/ 2020/622 

(220) 22/04/2020 

(731) Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. 

Rruga Lalëzit, Komuna Maminas 1001, 

Durrës, AL 

(591) Ngjyrë e portokalltë, Ngjyre e verdhë, 

dhe e bardhë, Ngjyrë kafe 

(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)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/624 

(220) 23/04/2020 

(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)   

 

 

     

 

(511) 33  Advoccat (Liker i Holandes)  
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(210) KS/M/ 2020/645 

(220) 24/04/2020 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ERZYDO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmakologjike për trajtiimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve 

onkologjike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/646 

(220) 24/04/2020 

(731) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG 

Zeppelinstraße 1 12529 Schönefeld OT 

Waltersdorf, DE 

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

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

(540)  

 

 

     

 

(511) 17  Tuba fleksibile, tuba, zorre dhe pajisje të përshtatshme (përfshirë valvola), dhe 

pajisje për tuba të ngurtë, të gjitha jo metalike; tuba të izoluar jo metalikë; veshje e jashtme 

tubi, jo prej metali; material izoluese; material dhe artikuj pengese izolues; izolim për 

qëllime ndërtimi; izolim për pajisje teknike dhe instalime; artikuj dhe materiale për izolim 

akustik; artikuj dhe materiale për izolim termik; bojëra izoluese; veshje izoluese; artikuj 

dhe materiale parandaluese dhe rzistente ndaj zjarrit; artikuj dhe materiale hidroizoluese 

dhe të ndrequra nga lagështia; materiale thithëse dhe paketuese, rrezatues dridhjeje; 

elastomeret; materiale plastike shkumë për t’u përdorur në prodhim; vulat, sealantët dhe 

mbushësit; materiale plastike në formë ciflosje për përdorim si materiale mbrojtese në 

paketim; materiale plastike në formën e formacioneve për t'u përdorur si materiale 

mbështjellëse në paketim; ngjitëse izoluese; shirita ngjites, brez i ngushte, shirita 

magnetike, shirita, perveq shkrimit dhe jo per qellime mjekesore dhe shtepiake  
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(210) KS/M/ 2020/649 

(220) 24/04/2020 

(731) Rivian IP Holdings, LLC 

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

shpejtësi konstante) për vetura motorike; pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht 

vibrim elektronik, monitorë të dridhjes, lëvizjes, këndit, temperaturës dhe voltazhës; pajisje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

motorit të automjeteve, gjegjësisht termostate; pajisje audio për automjete, gjegjësisht 
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sisteme stereo, altoparlante, përforcues, stabilizatorë, mbikalime dhe shtëpiza për 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

automjete; telekomandë për operimin e alarmeve të automjeteve.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tokësore; mbulesa të përshtatura të ulëse për automjete; piedestale të motorëve për 

automjete; mbështjellëse automjetesh vinil të para-dizajnuara dhe të përshtatura posaçërisht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

46 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mbrojtjes nga moti dhe elementet; shtrënguese të kokës për automjete; jastëk ajri që fryhen 

për përdorim në automjete për parandalimin e lëndimeve gjatë ndeshjeve; zingjirë të 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

përshtatura të automjeteve; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht pjesë për këmbë; 
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pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht mburoja kundër baltës; pjesë të automjeteve 

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

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

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

automjete.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/650 

(220) 24/04/2020 

(300) 018179350  13/01/2020  EU 

(731) Dr. Schär AG/SPA 

Winkelau 9 Burgstall  / Postal (BZ), IT 

(591) E KUQE E BARDHE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ushqim dietik i përshtatur për përdorim mjekësor, në veçanti pasta dhe ëmbëlsira, 

bukë, zëvendësues të bukës, peksimadhe, bukë të fortë, biskota të thata, biskota, petulla 

(waffles), makarona, miell  

29  Ushqimi dietik jo i përshtatur për përdorim mjekësor, bazuar në produktet e mishit, 

mishit të tharë, djathit, peshkut, shpendëve shtëpiake dhe të egra;supa të 

përgatitura;mish;peshk;shpendë shtëpiake dhe të egra, Fruta;perime;Koncentrate të frutave 

ose perimeve;xhelatinë;xhem;komposto;vezë;qumësht dhe produkte qumështi;vajrat dhe 

yndyrnat ushqimore  

30  Ushqim dietik jo i përshtatur për përdorim mjekësor, bazuar në karbohidratet që 

përbëhen kryesisht nga drithëra, oriz, vermicelli me shirita, pasta dhe ëmbëlsira, që 

përmbajnë fibra dietike;miell dhe përzierjet e miellit;preparatet e 

drithërave;bukë;zëvendësuesit e bukës;peksimadhe, bukë të freskët;biskota të thata;pasta 

dhe ëmbëlsira, biskota, petulla (waffles), bukë e rrafshët, makarona, brumë të gatshëm për 

t’u pjekur, ushqime të gatshme të përbëra nga makarona, vermicelli me shirita, pica, 

ushqime të shpejta me bazë drithërash, patate të skuqura (produkte drithëra), biskota në 

formë gishtash, drithëra (corn flakes), muesli, ëmbëlsira;deserte, në veçanti tiramisu, 

mousse çokollate, puding;Produkte çokollate;akuj  

35  Shërbime reklamimi;menaxhimi i biznesit;administrimi i biznesit;shërbime të 

funksionit të zyrës;Hulumtimi i tregut në lidhje me sëmundjen celiac, alergjitë, intolerancat 

dhe ushqimin pa gluten;Konsulencë e konsumatorit;Tregtia me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me ushqimin dietik të përshtatur për përdorim mjekësor, në veçanti pasta dhe 

ëmbëlsira, bukë, zëvendësues të bukës, peksimadhe, bukë të freskët;biskota të thata;pasta 

dhe ëmbëlsira, biskota, petulla (ëaffles), makarona, miell, ushqim dietik jo të përshtatur për 

përdorim mjekësor, bazuar në produktet e mishit , mishit të tharë, djathë, peshk, shpendë 
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shtëpiake dhe të egra;supa të gatshme, mish, peshk, shpendë shtëpiake dhe të egra;fruta, 

perime, koncentrate frutash dhe perimesh, xhelatin, xhem, komposto, vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi, vajra dhe yndyrna për ushqim, ushqim dietik jo i përshtatur për 

përdorim mjekësor, bazuar në fibra dietike ose karbohidrate, miell, përzierje mielli, 

përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, zëvëndësues të bukës, rusks, buke e fortë, biskota të 

thata, pasta dhe pastiçeri, biskota, petulla (waffles), bukë të rrafshët, makarona, etj. brumë 

të gatshëm, ushqim të gatshëm të përbërë nga makarona, vermicelli me shirita, pica, ushqim 

të shpejtë me bazë drithëra, patate të skuqura (produkte drithëra), biskota në formë gishtash, 

luleshtrydhe, muesli, ëmbëlsira, ëmbëlsira, në veçanti tiramisu, mousse çokollatë, puding, 

produkte çokollate, akuj ushqimor, ujëra minerale dhe të gazuar, pije joalkoolike, pije 

frutash dhe lëngje frutash, lëngje perimesh, shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/678 

(220) 28/04/2020 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) E bardhë, E  gjelbër, E Kuqe ,E 

portokallit, E verdhë 

(740)  Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/679 

(220) 28/04/2020 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR 

TURKEY, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Pjekurina; krekera (biskota te thara), bukë  
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(210) KS/M/ 2020/687 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Pajisje per higjienë dhe kujdesin e njerzeve dhe shtazeve.  

9  Pajisje per hulumtime shkencore dhe laboratorike, pajisje mesimore dhe simuluese; 

pajisje, instrumented he kabllo per enerxhi elektrike; permbajtje te xhiruara; teknologjia 

informative dhe  pajisje per reprodukimin e  regjistrimeve me ze (ton), video regjistrime 

dhe permbajtje multimediale dhe pajisje per fotografim; instrumente, indicator dhe 

kontrollues per matje, detektim dhe mbikqyrje; pajisje optike, zmadhuese dhe korektues; 

pajisje shkencore dhe laboratorike per perpunimin e energjisë elektrike; pajisje per 

teknologji informative  dhe pajisje audiovizuele; pajisje sigurie, mbrojtje dhe sinjalizim.  

10  Ndihmesa për ushqimin dhe biberone; protetikë dhe implante artificiale; pajisje dhe 

instrumente  mjekësore dhe veterinere; pajisjet e mbrojtjes së dëgjimit; pajisje të terapisë 

fizikale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/689 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e grillit  

4  Lëndë djegëze, posaçerisht thengjil druri, briket nga thengjili i drurit, thëngjill dhe 

ndezës në thengjill druri në formë ngurtë ose të lëngët.  

6  Folje metalike për paketim, folje për grill, folje metalike.  

8  Pajisje për ushqim nga plastika.  



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

50 

 

11  Pllaka për pjekje, grilla për një perdorim.  

16  Mbulesa tavolinash nga letra, peshqira të letrës.  

21  Pjata të letrës, gota të letrës, gota plastike, gota për pije, gota për verë, gota  

për birra, gota për verë, pjata plastike; kashla për pije; enë për grill nga alumini  

25  Veshje, mbathje, mbështjellëse koke, përparëse (kecele) për grill.  

29  Mish dhe produkte të mishit, peshk dhe produkte peshku, fruta tjera deti (jo  

të gjalla) dhe produkte të tyre, shpend dhe produkte nga mishi i shpendëve, kafshë gjahu 

dhe produkte nga mishi i kafshëve të gjahut, suxhuk dhe produkte nga mishi i thatë, butak 

dhe gaforre (jo të gjalla) dhe produkte nga të njëjtat; fruta dhe perime, duke përfshirë të 

thartuara  dhe /në /ose të mbushura me salcë të ëmbël dhe/ose thartuar; Qumësht dhe 

produkte nga qumështi; Produkte nga patatet e të gjitha llojeve (nëse janë përfshirë me këtë 

klasë), të gjitha mallërat e përmendura më lartë gjithashtu të konzervuara, ziera, thara 

dhe/ose ngrira; Sallata me bazë mishi, peshku, mish shpendësh, mish i shtazëve të gjahut, 

suxhuk, frutave të detit, perimeve dhe/ose frutave; Gjella të gatshme të cilat kryesisht 

përbëhen nga mishi, peshku, shpendët, kafshët e gjahut, guaskave, perimeve, frutave dhe 

/ose produkteve të qumështit; vajëra me melmesa  

30  Bukë, pjekurina te embëla, bageta (bukë të gjata të holla) të mbushura, pica  

dhe produkte nga picat; oriz, brumëra, peta; melmesa; produkte melmesash, aroma 

melmesash; esenca melmesash, ekstrakte melmesash, bimë, krip melmesash, shtesa 

ushqimi, melmesa, aroma bimësh dhe produkte bimësh, lyrje-salca për sallata, krip, biber, 

krip për zierje, salcë domatesh (keçap), majonez, salcë tartar , salca (shtesa ushimi), salca 

për ushqim i cili përgaditet në grill, lyrje-salca për sallata; uthull, mustardë, rrikë; gjella të 

gatshme te cilat kryesisht perbehen nga  produktet nga dritherat, brumerat, petat, orizi, 

buka, pjekurinat dhe /ose embelsirat  

31  Të gjitha frutat dhe perimet, gjithashtu të grira dhe në formë sallate.  

32  Birra, birra jo alkoolike; birra aromatizuese, pije të përziera të cilat përmbajnë birrë. 

33  Verë, pije të cilat përmbajnë verë, cider (verë nga molla).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/690 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte pastiçerie; ëmbëlsira nga sheqeri, posaçërisht ëmbëlsira dhe lëpise.  
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(210) KS/M/ 2020/692 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrimin e grillit.  

4  Lëndë djegëse, posaçërisht thëngjill druri, briket nga thengjilli i drurit,   

ndezës nga druri, tyhengjili dhe thengjili I drurit ne formë te ngurt dhe te lenget.  

6  Folje metalike për mbështjelljen dhe paketim, folje për grill, folje alumini, enë nga 

alumini për ushqimin e përgaditur në grill.  

8  Pajisje për ushqim nga plastika.   

11  Pllaka për pjekje, Grilla për një përdorim.  

16  Mbulesa tavolinash nga letra, peshqira të letrës.  

21  Pjata të letrës, gota të letrës, gota plastike, gota për pije, gota për verë, gota  verë, pjata 

plastike; kashla për pije   

25  Veshje, mbathje, mbështjellese koke,   

29  Mish dhe produkte me bazë mishi, peshk dhe produkte të peshkut, ushqim   

tjetër nga deti  (jo i gjallë) dhe produkte nga ushqimi i detit, shpend dhe produkte nga 

shpendët, shtazë gjahu dhe produkte nga shtazët e gjahut, suxhuk dhe produkte nga 

suxhuku, butak dhe guaska (jo të gjalla) dhe produkte nga to; fruta dhe perime, gjithashtu 

edhe të ëmbëla dhe/ose thartuara, qullë nga frutat dhe perimet, të gjitha llojet e produkteve 

nga patateja (të përfshira në klasën 29), të gjitha produktet e përmendura me lartë  

gjithashtu të pasterizuar, konzervuar, zier,tharë dhe /ose ngrirë; sallata me bazë mishi, 

peshku, shpendëve, kafshë gjahu, suxhuk, frutave të detit,  perimeve dhe /ose frutave.  

30  Senduiçe, bukë i gjatë (vekne) dhe bagete (buk e hollë e gjatë); melmesa;  

produkte melmesash, aroma melmesash; esenca melmesash, ekstrakte melmesash, bimë, 

vajëra melmesash, krip melmesash, salcë melmesash, melmesa, aroma bimësh dhe produkte 

bimore-barishta, lyrje –salca për sallata, krip, krip për zierje dhe biber, salcë domatesh 

(keçap), majonez, sallatë prej turshive (romulada), salca (melmesë), lyrje për sallata-salca; 

Uthull, mustardë.  

31  Fruta dhe perime të freskëta, gjithashtu të grira në formë sallate.  

32  Birra (alkoolike dhe jo alkoolike)  

35  Shitja me pakicë e cila ka të bëjë me ushqimin dhe ushqim luksoz, alkool dhe duhan, 

pajisje të zyrës, gjëra të nevojshme të artizanateve, stoli, instrumente të shkrimit dhe pajisje 

shkollore, mallëra amvisnije dhe shtëpiake, përkatesisht preparate për pastrim të grillit, 

thëngjill druri dhe briket nga thëngjilli i drurit, dru, materijale për ndezjën e thëngjillit në 

formë të lëngët dhe ngurtë, folje metalike për paketim, folje për grill, folje alumini, grila 

alumini për grill, grilla për një përdorim, mbulesë tavolinash nga letra, peshqir tavoline nga 

letra, pjata letre, filxhana letre, filxhana plastik, gota për pije, gota për birra, gota për verë, 

pjata plastike, kashla për pije; shitja me pakicë e cila ka të bëjë me pajisje për amvisni dhe 
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pajisje kuzhine, pajisje dhe makina për amvisni dhe kuzhinë, pjata tavolinash dhe pajisje 

për ushqim, veshje, mbathje, mbulesa koke, mallëra tekstili, galanteri, produkte të lëkurës, 

përkatesisht çanta të lëkurës, valixhe të lëkurës, çanta të dorës nga lëkura, çantë dore të 

lëkurës, akt çanta të lëkurës, çanta të kozmetikës të zbrazura , nga lëkura, këllëf lëkure, 

çanta të lëkurës, kuti nga lëkura, kuleta xhepi nga lëkura, kuleta nga lëkura, mbajtëse nga 

lëkura për kartela kreditimi, kuleta të lëkurës, sete-komplete udhëtimi nga lëkura, këllëf 

lëkure për çelësa, shenja të lëkurës për valixhe, rripa të lëkurës, rripa të lëkurës, kunja të 

lëkurës, lidhëse të lëkurës, shirita të lëkurës, kuti të lëkurës, këllëf nga lëkura, rripa për 

shala të kuajve nga lëkura, rripa për pajisje ushtarake, stoli nga lëkura për mobile, çanta [në 

formë plikoje, çanta ]  nga lëkura, për paketim; shitja me pakicë e cila ka të bëjë ma mallëra 

të udhtimit, mallëra sportive dhe lodra; Publikime; Ofrimi i informacioneve në internet, 

përkatësisht informata për mallin e konsumit të gjerë.  

41  Argëtimi;Aktivitete sportive dhe kulturore;Organizimi i lojërave  

elektronike dhe garat (garimi) përmes internetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/704 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) e zeze , e arte  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540) 

 

 

     

 

(511) 30  Çokolatë; produkte çokolate, përfshirë çokolatën e mbushur; përzierjet dhe  

mveshjet e çokolatës; produkte me bazë kakao, duke përfshirë pluhur kakao dhe përzierje 

pluhuri që përmbajnë kakao (përveç gjalpit të kakaos dhe yndyrë kakao); çokolata dhe 

produkte ëmbëlsirash; nougat dhe produkte nougat, përfshirë të gjitha mallrat e 

lartpërmendura që përmbajnë  zëvendësues të sheqerit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/705 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) e zeze, e bardhe, e arte 

(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) 30  Çokollatë; bombona çokolate; ëmbëlsira çokolate; produkte çokollate,  

përfshirë çokolatën e mbushur; masa çokolate; mveshje çokolate; produkte me bazë kakao; 

preparate kakao, pluhur kakao; përzierje më pluhur kakao të cilat nuk përmbajnë gjalpë 

kakao dhe yndyrë kakao; pralinë me çokollate; produkte ëmbëlsirash; nugat; produkte 

nougat, gjegjësisht pllaka nougat, ëmbëlsira nougat, pralinë nougat produkte ëmbëlsirash, 

bombone nougat; përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura që përmbajnë zëvendësues të 

sheqerit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/706 

(220) 29/04/2020 

(731) FC HAJVALIA 2020 SHPK 

HAJVALI RR,,DËSHMORËT E 

GOLLAKUT’’P.N, KS 

(591) - E Bardhë  

- E Kaltert 

- E Verdhë 

- E Zezë 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim,menagjim biznesi,,administrim biznesi,funksionew zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/707 

(220) 29/04/2020 

(731) Deutscher Industrie- u. 

Handelskammertag (DIHK) e.V. 

Breite Straße 29 10178 Berlin - (D), DE 

(591) Hiri, e kaltërt, e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 35  Shërbimet e informimit, këshillimit, dhe organizimit në transakcionet bilaterale;  

shërbimet e lobimit komercial për interesat ekonomike; organizimi i panaireve dhe  

ekspozitave; hulumtimi i tregut dhe analiza ekonomike; shërbimet e suportit dhe  

promovimit lidhur me tregtinë; këshillime të afarizmit; shërbimet e mardhënjeve me  

publikun; organizimi i programeve të suportit për implementimin në Bashkimin Europian;  

prognozimi ekonomik; shërbimet e hulumtimit afarist; shërbimet e testimit dhe hulumtimit  

lidhur me kontaktet koperative dhe afariste përmes intervistimit, anketave, shërbimet e  

vlerësimit të dokumenteve ekzistuese  

36  Shërbimet e shfrytëzimit të koncepteve për përdorim në financa (shërbimet e  

udhëheqjes me objektet);shërbimet e informimit financiar;shërbimet e këshillimeve  

financiare;shërbimet e mbështetjes financiare;shërbimet e vlerësimit financiar (sigurimi,  

bankat, palujtshmëritë);shërbimet e këshillimeve financiare;punë financiare;udhëheqja në  

punët e ndërtimtarisë;shërbimet e bashkimit dhe marrjes, përkatësisht këshillimi financiar  

lidhur me blerjen ose shitjen e kompanisë dhe akcioneve të ndërmarrjes;shërbimet e  

kontraktimit lidhur me kreditë  

41  Shërbimet e trajnimit dhe përsosjes së mëtutjeshme;organizimi i konferencave,  

kongreseve dhe simpoziumeve;botimi i librave, gazetave, revistave dhe gjërave të tjera të  

shtypura, duke i përfshirë edhe ato në mënyrë elektronike;shërbime të arsimimit;kurse  

korrespodence;trajnim këshillimi;organizimi dhe puna e ngjarjeve kulturore dhe/ose  

sportive;organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe edukative;organizimi dhe  

zbatimi i puntorive (trajnim)  

42  Shërbimi i pregaditjes së programit për përpunimin e të dhënave;sigurimi i 

programeve kompjuterike në rrjetet për bartjen e programeve;shërbimet lidhur me 

transferin e teknologjisë dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor;shërbimet e hulumtimit në bazat e 

të dhënave dhe në internet, për të tjerët;hulumtimi në lëminë e fizikes, biologjisë, kimisë,  

teknologjisë, inxhinierisë mekanike;hulumtime gjeologjike;inxhinijeri nënujore;hulumtime 

shkencore;teste teknike dhe kontrolle;matje teknike;eksperimente shkencore;konsultime 

EDP;zhvillimi i ideve të vlefshme  lidhur me qështjet teknike (udhëheqja me  

objektet);hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja (për të tjerët);kontrolli i 

kualitetit;studime për projekte teknike;udhëheqja teknike me projektet në lëminë e 

përpunimit  

elektronik të të dhënave;konsultimet lidhur me mjedisin jetësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/716 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

(540)  Cien Hair Foodies 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 3  Kozmetikë për përdorim në flokë, shampon, preparate dhe tretmane për flokë. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/717 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Cimarosa   

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës); vera; verë e gazuar; verë me përqindje më të ulët 

alkooli; punq (përzierje e pijeve) nga vera; pije të cilat përmbajnë verë (shpricer).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/718 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Cleffekt 

 

 
     

 

(511) 3  Detergjente dhe preparate për pastrim, veçanërisht pluhur për pastrim, mjete 

gërryese në formë pluhuri për pastrim, mjete gërryese në formë të lëngshme për pastrim, 

lëng për pastrim, mjete shumëshërbimëshe për pastrim; mjete për pastrimin e tualeteve, 

veçanërisht gurë për pastrimin e tualetit, spërkatëse tualeti  

5  Përgatitjet për pastrimin e ajrit, përkatësisht spërkatësit e dhomave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/719 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Clippys 

 

 
     

 

(511) 28  Lodra; lojëra; katror lidhëse për krijimin e figurave (lodra); kuba (lodra).  
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(210) KS/M/ 2020/720 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) E zezë, hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Benzin për çakmak.  

6  Dry metalik për biçikleta; dry metalik për motocikleta; mbajtës për çelsa (karabiner).   

7  Qekrk për peshkim dhe armatura për rrjetë për peshkim si pjesë makine.  

8  Vegla dora dhe makina (me veprim dore); produkte thikash (paisje për ngrënje), 

posaqërisht thika për pastrimin dhe filetimin (file) e peshkut për peshkatar; thika gjepi; 

fuzhnjë; enë për ushqim në kamping.   

9  Rroba mbrojtëse për motorista; helmeta mbrojtëse për motorisa; doreza mbrojtëse për 

motociklista; syze dielli; paisje detare dhe instrumente; paisje për zhytje, përkatësisht 

veshje për zhytje, maska për zhytje, jelek për shpëtim (të cilët fryhen ose nuk fryhen), gypa 

ajri për zhytje,  pasha për ushtrime, rrypa me pasha plumbi për zhytësa; paisje për 

frymëmarrje nën ujë, shishe me ajër të kompresuar për zhytës, drejtues, mates thellësije 

detare, manometer, kompas, mates temperature (termometri), tampon për vesh për zhytje, 

syza, rroba, doreza për zhytës, mbathje dhe mbulesa koke për zhytje; mbrojtës për muskujt 

e kukave; kamera nënujore; instrumente shkollore për fotografim, filmim, optic, për matje, 

sinjalizim, kontrollim, për shpëtim; matës i frekuencave; numrues i hapave; orë e menqur 

dore; paisje për pozicionim global (GPS); matës për shfrytëzim në bicikleta; kompjuter 

portative për përdorim në sporte; syza (optika); syza për bore; syza për not; syza mbrojtëse; 

syza kundër verbimit; korniza për syze; lente për syza; kuti për syze; helmeta për biciklista; 

helmete për skijim dhe surfim në bore; mates për matjen e shpejtësisë së rrotullimit 

(tahometri); aparate për matjen e thellësisë së ujit; helmete për alpinizëm; shirita ndriques 

për rroba; dioda ndriquese.  

11  Ndriquese gjepi; drita për biçikleta; llampa për ndriqim; shkopinjë ndriques; paisje për 

kuzhina, sisteme sanitare për ftohje dhe për furnizim me ujë; shtëpiza për ftohje (elektrike); 

grill me thëngjill;   

12  Shtesa dhe pjesë për makina të të gjitha llojeve, posaqërisht për motocikleta dhe 

tricikleta, të përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe paisje për bicikleta, veqanarisht rimorkio për 

bicikleta, çanta për bicikleta, pompa për bicikleta, rafte të përshtatshëm për montim në 

bicikleta; shtesa dhe pjesë për bicikleta në formën e kompleteve për riparim; goma të 

mbrendëshme për bicikleta, bicikleta; barka dhe shtesa për barka; vagon të vegjël për 

fëmijë; karroca dore; saja (automjete); çanta të përshtatura për bicikleta me dy rrota..   

14  Kronometër (orë).  

17  Shtresa izolimi.  

18  Qanta, thasë, posaqërisht qanta sportive, qanta për bartje dhe qanta për varjen e 

veshjeve të gjitha destinimeve; thasë (koverta, qese) nga lëkura për paketim; qanta krahu 

dhe qanta për rroba, qantë shpine e vogël; kuletë e varur rreth qafe; shufra për alpinizëm; 
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shufra për hecje; produkte për shala kuajsh; kamxhik, shkop për kalorës, frenat për kuaj; 

veshje dhe rroba për kafshë, mbulesa për kuaj, kamëza mbrojtëse për kuaj; qanta shpine; 

qantë; thes për gjëra; qanta për shala (bisage); ombrella.  

20  Karrige dhe krevate për përdorim në hapsira të hapura, veçanarisht mbështetëse dhe 

shezlon për plazhë, karrige për kampim dhe shezlon për kamping, krevat për kamping, 

dyshek për kamping, mobile për kamping, tavolina për kamping; thes për fjetje për 

kamping; dyshekët e ajrit për përdorim në kamping; jastek për ulëse me frymë; shportë 

peshkimi, shporta, në kuptimin shporta për peshk; jastëk për ulëse për peshkatar; thasë pë 

fjetje; karrige për peshkatar; dyshek me fryrje me ajër.  

21  Shishe dhe enë për pije; thasë të izoluar termik, frigorifer i transportueshëm (kontejner 

joelektrik), bateri për frigorifer; kavanoza, tengjere për kamping; tas për përzierjen e 

karremeve; enë për kamping; enë për piknik, përveq thikave, pirujve dhe lugëve; enë për 

piknik; kontenjer për transport dhe konzervim e lëngjeve dhe ushqimit;   

22  Tenda;çadra;rrjeta;rrjeta për peshkim;çadra për mbrojtje nga dielli;rrjeta varëse për t’u 

shtrirë;rrjeta;rrjeta për peshkim;thasë transportues.  

24  Pëlhura të endura dhe produkte të tekstilit për përpunimin e tendave për mbrojtje nga 

dielli dhe çadra, veshje për banjo; peshqir nga tekstili;   

25  Veshje, mbathje, doreza, mbules për kokë, rripa, të gjitha produktet e cekura më pare 

posaçërisht për lëminë sportive; çizme për motociklista, veshje e qëndrueshme ndaj shiut, 

posaçërisht kombinizon shiu për motociklista, veshje për motociklist; veshje, mbathje dhe 

mbulesa për kokë për peshkatarë; papuçe për banjo; shapka japoneze (havaianas); shtresa 

(për mbathje) të cilat mund të ngrohen; mbulesa kundër rrëshqitjes për këpuca; mbulesa 

kundër rrëshqitjes për atlete; mbulesa kundër rrëshqitjes për mbathjet për golf; çorapa deri 

në gju (ganashe);    

27  Shtroja, posaçërisht për përdorim në gjimnastikë, sport, për udhëtime, hecje dhe 

kamping.  

28  Lojra; lodra; paisje për sport dhe gjimnastikë (të përfshira në këtë klasë); topa; reket për 

badminton; rrjeta për badminton; piasje për badminton; reket për skvosh; paisje për lojen 

skvosh; reket tenisi; paisje për tenis; shkopinjë golfi; toptha për golf; paisje për golf; reketa 

për tenis në tavolinë; paisje për tenis në tavolinë; skija; paisje për skijim; këpuca për bore; 

rripa për ngjitje; paisje për ngjitje (alpinizëm); paisje për rrëshqitje në ujë (surf); doreza për 

boks; thasë për boks; paisje për boks; shkop bejzbolli; doreza për bejzboll; shkop për hokej; 

paisje për hokej; vegla për harqe gjuetije (artikuj sportive); litar për hark (shigjetë); paisje 

për gjueti; paisje sportive dhe paisje për ushtrime trupi; trampoline; komplet për peshkim, 

paisje për peshkim, shkop për peshkim dhe pjesë për to; paisje peshkatarësh, nëse nuk është 

e përfshirë në klasa të tjera; paisje për peshkim, mbajtëse për shtaga peshkimi, fije për 

peshkatar, grep, plumb për peshkim, tapa për peshkim; karrem për peshkim (përveç 

karremave të gjallë); miza artificiale; karrem (artificial); kuti karremi; mbajtës për shkopa 

të peshkatarit; thumba për shufra peshkimi; rrjeta me mbajtëse për peshkim; karreme 

(mashtrues) për peshkim; karreme artificiale për peshkim; vaza (kurtha për peshkim), 

doreza për peshkim, pushka për nxjerrjen e fuzhnjës (paisje sportive); shufra me pasha, 

posaçërisht për peshkim; jelek për notim; kontejner dhe çanta për peshkim dhe paisje për 

peshkim; flatra; çanta të përshtatura për bartjen e paisjeve sportive; komlet tapa; pikado 

objektiv dhe pikado shigjeta; artikuj për sporte në plazhë; dragonj fluturues (lodra); dyshek 

për notim;shkopinj në formë unaze; pishinë për notim (për lojë); pishina; dërrasa për notim; 

dërrasa për notim në bark; dërrasa për rrotullime; lodra të mbushura me frymë; skia; 
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mbrojtës, posaçërisht për shpinë, krah, brryla, gjunj dhe nyjet e duarve (artikuj sportiv); 

paisje për tenis dhe ate çanta tenisi; paisje për badminton dhe çanta për badminton; paisje 

për skvosh dhe çanta për skvosh; paisje për golf, përkatësisht karroca për golf.   

34  Shkrepsa; guri për çakmak, për duhanpirës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/721 

(220) 29/04/2020 

(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)  Pure Miracle 

 

 
     

 

(511) 30  Çaj, çajëra frutash, çajëra aromatizues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/722 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Purio 

 

 
     

 

(511) 16  Qese dhe thasë për plehra nga letra ose plastika.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/723 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Queen Margot 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës), në veçanti  pije alkoolike të forta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/724 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(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) 25  Çorapë dhe trikotazhë e thurur.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/725 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Rachmaninoff 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës), përfshirë votka dhe pije të forta alkoolike. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/726 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Ravenna 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, zëvendësues të kafesë, përzierje të kafës, ekstrakte të kafesë, pije  nga 

kafeje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/727 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  Red Moon 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

60 

 

 

(511) 29  Produkte të qumështit dhe zëvendësues të produkteve të qumështit; djath; djath 

më myk të kalter (blu).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/728 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Renchtäler 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/729 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Romanetti 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës), veçanërisht vermut, kokteje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/730 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Rondissimo 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe produkte embëlsirash, kek (biskota), uafel-fletë( lloj  embëlsirash te 

njohura qe nga shekulli i mesem) , uafle, rolatë nga uafel; të gjitha mallrat e 

lartëpërmendura me dhe copa çokolate  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/738 

(220) 29/04/2020 

(731) MONCLER S.P.A. VIA STENDHAL  

 47 MILANO, IT 

(540)  MONCLEAR GENIUS 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

61 

 

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

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Parfume; ujë tualeti; deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; temjan; 

shkopinj xhos; preparate për aromatizimin e ajrit; qese për parfum për tesha; vajra esencialë 

për përdorim personal; këna [ngjyrë kozmetike]; hijesues i syve; lapsa kozmetikë; baza; 

pudër për grim; pudër për fytyrë [për përdorim kozmetik]; pudër talkum [për përdorim 

kozmetik]; pudër për shkëlqimin e faqeve; buzëkuqe; qese të buzëkuqeve; shkëlqyes të 

buzëve; bojë për vetulla; preparate për mbrojtje nga dielli; preparate për rrezitje në diell 

[kozmetikë]; lustrues të thonjve; maska për mirëmbajtje të bukurisë; pastrues për fytyrë 

[kozmetikë]; krem për fytyrë për qëllime kozmetike; kremra kozmetike për trup; kremra 

kozmetike;  preparate kozmetike për humbje të peshës; kremra për zvogëlimin e celulitit 

për përdorim kozmetik; llak për flokë; losione kozmetike për flokë; preparate për 

mënjanimin e ngjyrës së flokëve; ngjyra për flokë; preparate për ngjyrosjen e flokëve; 

mjete për shpëlarjen e flokëve [shampo-kondicionerë]; mjete për shndritjen e flokëve; 

kondicionerë për flokë; hidratues për flokë; preparate për t’i bërë flokët kaçurrela në mënyrl 

të përhershme; xhel, llak, shkumë për flokët dhe balsam për stilimin dhe mirëmbajtjen e 

flokëve; preparate për depilim; preparate për drejtimin e flokëve; pëlhurë e mbushur me 

preparate për heqjen e grimit; preparate fitokozmetike; sapun për duar; sapun kozmetik; 

sapunë për fytyrë; kremra për pastrimin e lëkurës; losione për pastrimin e lëkurës; xhel për 

dush; preparate për flluska të banjos [për përdorim kozmetik]; vajra për dush që nuk janë 

për mjekim; perla të banjos për qëllime kozmetike; kripëra të banjos që nuk janë për 

mjekim; kremra dhe losione kozmetike për mirëmbajtjen e fytyrës dhe trupit; balsame për 

rroje; kremra për rroje; sapun për rroje; losion pas rrojës; shampo për flokë; preparate për 

banjo, që nuk janë për qëllime mjekësore; gargara, që nuk janë për qëllime mjekësore; pasta 

për dhëmbë që nuk janë për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për mirëmbajtjen e 

gojës dhe dhëmbëve; niseshte për rroba; sapun për rroba; mënjanues i njollave; preparate 

për pastrim; preparate për mënjanimin e ndryshkut; shampo për qilima; lecka të mbushura 

me detergjent për pastrim; zmeril; gurë shtumi; pudër për lustrim; lustrues i këpucëve; 

ngjyrë për këpucë; kremë për këpucë; kremra për lëkurë; preparate për largimin e ngjyrës së 

lëkurës; losione për bebe [pajisje higjienike]; vajra për bebe [pajisje higjienike]; pudër për 

bebe [pajisje higjienike]; shampo për bebe; zbutës të flokëve për bebe; lodër kozmetikë për 

fëmijë; kozmetikë për kafshë; preparate për pastrim, mbrojtje dhe ruajtje të sipërfaqes së 

automjeteve.   

9  Syze; syze për diell; syze kundër vezullimit; syze mbrojtëse për sporte; syze mbrojtëse 

për not; çanta për syze dhe syze për diell; lente për syze dhe sytë për diell; korniza për syze 

dhe syze për diell; zinxhirë për syze dhe syze për diell; lidhëza për syze dhe syze; pensne; 

çanta për pensne; zinxhirë për pensne; lidhëza për pensne; mbajtëse për pensne; lente 

[optikë] korrigjuese; lente kontakti; enë për lente kontakti; syze mbrojtëse për skijim; 

këllëfe për syze; lente optike; dylbi; çanta për dylbi; syze teke; syze për operë; teleskopë; 

disqe optike; thjerrëza [optikë]; syze për zmadhim; çanta për syze për zmadhim; objektive 
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[lente] [optikë]; syze të mençura; syze 3D; softuer i lojërave elektronike për telefona 

celularë; softuer i lojërave elektronike për pajisje elektronike me mbajtje të dorës; softuer i 

lojës kompjuterike; programe të lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik, i 

regjistruar;programe kompjuterike që mund të shkarkohen; flopi disqe; kompjuterë 

personal; çanta të përshtatura për kompjuterë personal; kompjuterë fletore shënimesh; 

kompjuterë të dorës; çanta të adaptuara për kompjuterë të dorës; valixhe të adaptuara për 

kompjuterë; kompjuterë tablet; çanta mbrojtëse për kompjuterë tablet; mbështjellës për 

kompjuterë tablet; kompjuterë laptop; çanta për laptopë; valixhe të adaptuara për laptopë; 

mbështjellës për laptopë; stacion lidhës për laptopë; mbështetëse bërryli për përdorim me 

kompjuterë; mi kompjuteri; shtrojë për mi; tastiere kompjuteri; printerë për përdorim me 

kompjuterë; pajisje periferike të kompjuterit; monitorë [harduerë të kompjuterit]; çanta 

mbajtëse për radio biperë; çanta për radio;radio; telefona celularë; lidhëza [shirita] për 

telefona celularë; mbështjellës të adaptuar për telefona celularë; çanta të adaptuara për 

telefona celularë; antena për telefona celularë; telefona celularë; telefona të mençur; 

mbështjellës mbrojtës për telefona të mençur; çanta mbrojtëse për telefona të mençur; 

biperë elektronik; lexues elektronik të librave; çanta mbrojtëse për lexues elektronik të 

librave; telefona pa tel; mbajtës të telefonave pa tel; resiver të telefonit; aparate të telefonit; 

video telefona; shirita për telefona celularë; bateri për telefona celularë; mikrofona për 

telefona celularë; altoparlante për telefona celularë; kufje për telefona celularë; karrikues të 

baterisë për telefona celularë; çanta për karrikues të baterisë për telefona celularë; telefonë 

të fiksur në vesh; telefona të fiksuar në kokë; çanta për telefona të fiksuar në kokë; 

komplete hands fri për telefonë; komplete hends fri për telefona celularë; orë të mençura; 

filma mbrojtës të adaptuar për orë të mençura; shkopinj për selfi [monopat që mbaahen me 

dorë]; shkopinj për selfi për përdorim me telefona të mençur; kufje për realitet virtual; 

kamera për shumë qëllime; kamera të disponueshme; çanta të adaptuara për kamera; 

kamera [fotografi]; kamera digjitale; kamera televizive; kamkorderë; çanta të prodhuara në 

mënyrë të veçantë për aparate dhe instrumente fotografike; litarë (shirita) për kamera; 

korniza për foto digjitale; çantë e hapur për slajde të filmave; slajde [fotografi]; video 

ekrane; prozhektor për teatër amvisërie; helmeta mbrojtëse për sporte; veshje dhe mbathje 

për mbrojte nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; kompakt disqe [audio-video]; DVD; 

mbajtëse dhe çanta për kompakt disqe dhe DVD; valixhe mbrojtëse për plejerë portativ të 

muzikës; çanta për plejerë të muzikës dhe videove; plejer digjital audio; altoparlante; 

plejerë të kompakt disqeve; çanta të adaptuara për CD plejerë; DVD regjistrues; DVD 

plejerë; çanta të adaptuara për DVD plejerë; MP3 plejerë portativ; çanta për MP3 plejerë 

portativ; mbështjellës MP3 plejerë portativ; plejer portativ për muzik me kompakt disqe; 

shirita magnetike, kertrigje dhe disqe të regjistruara; uoki-toki; antena; aparate audiovizuale 

për mësim; filma, të hapur; transmetues të sinjaleve elektronike; aparate televizive; 

publikime elektronike, që mund të shkarkohen; mbajtës magnetik të të dhënave; disqe për 

regjistrimin e zërit; audio disqe të regjistruara; DVD të regjistruara; shirita audio dhe video; 

mbajtës për regjistrues të zërit; video regjistrues; video kaseta; USB disqe flash; medaljon 

të çelësave elektronik që janë aparate për telekomandë; orë për matjen e kohës [aparate për 

regjistrimin e kohës]; numëratore; vizore [instrumente matëse]; aparate për mësim; pajisje 

matëse, elektrike; barometra; termometra, që nuk janë për qëllime mjekësore; makina 

kalkulimi; kalkulator për xhep; kronografë [aparate për regjistrimin e kohës]; peshore; 

pedometra; aparate navigacioni për automjete [kompjuter bordi]; çanta për kartela kreditore 

[mbajtës të montuar]; çelësa kartelë të koduara në mënyrë magnetike; agjenda elektronike; 
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çanta për agjenda elektronike; mbështjellës për agjenda elektronike; automate muzikore që 

funksionojnë me monedha [xhu-boks); fanarë magjik; holograme; dërrasa të bardha 

elektronike bashkëvepruese; terminale bashkëvepruese me ekrane me prekje; magnete 

dekorative; lapsa elektronik [njësia vizuale e ekranit];  

litarë [shirita] të përshtatura në mënyrë të veçantë për mbajtjen e telefonave celularë, MP3 

plejerë, kamera, video kamera, syze, syze për diell, karta të koduara magnetike; kapëse për 

hundë për zhytës dhe notues; monitorues të bebeve; audio monitorues të bebeve; 

monitorues të bebeve; peshore për bebe; helmeta mbrojtëse për fëmijë; softuer edukativ për 

fëmijë.  

14  Metale të çmuara; ar; palladium; gurë të çmuar; zhadë; imitime të stolive; stoli për 

kostume; xhingërima [stoli dhe imitime të stolive]; stringël [stoli dhe imitime të stolive]; 

Fije argjendi [stoli]; fije të metalit të çmuar [stoli]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; fije ari [stoli]; byzylykë [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë të 

prodhuar nga tekstili i qëndisur [stoli]; stoli e kloanizuar; perla  [stoli]; gjerdane [stoli dhe 

imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë [stoli dhe imitime të 

stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe imitime të stolive]; vathë; 

diadema; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; medalje; gjilpëra [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjilpëra zbukuruese; gjilpëra për kravatë; varëse [stoli]; mansheta; litar [lidhëse për 

çelës]; zinxhirë për çelësa [zinxhirë për çelësa me stringël ose medalion dekorativ]; unaza 

për çelësa [unaza ndarëse me stringël ose medalion dekorativ]; hajmali për unaza të 

çelësave; medalion prej metali për çelësa; unaza prej lëkurës për çelësa; unaza për çelësa, 

që nuk janë prej metali; unaza ndarëse prej metalit të çmuar për çelësa; medalion prej 

lëkurës për çelësa; medalion prej lëkurës artificiale për çelësa; medalion prej metalit të 

rëndomtë për çelësa; medaljon për çelësa, që nuk janë prej metali; mbajtës të çelësave të 

zbukuruar prej metaleve të çmuara; mbajtës të çelësave prej metaleve të çmuara; mbajtës të 

çelësave prej metali; kordele prej plastike për çelësa; distinktive prej metalit të çmuar; 

hajmali [stoli dhe imitime të stolive]; tespihë; stoli ngjitëse [stoli për kostume]; stoli për 

kapele; stoli për këpucë; dekorime për këpucë prej metaleve të çmuara; dekorime për 

kapele prej metaleve të çmuara; çanta [kuti] për stoli, që nuk janë orej metalit të çmuar; 

çanta [kuti] për stoli; kuti dekorative prej metalit të çmuar; trofe prej metalit të çmuar; 

statuja prej metalit të çmuar; figura [statuja] prej metalit të çmuar; statuja prej metalit të 

çmuar; vepra artistike prej metalit të çmuar; ora; ora të murit; sahatë; sahatë me alarm; 

kronometra; kronografë [sahatë]; orë dore; kohëmatës; orë xhepi; çanta për orë dhe sahatë; 

lidhëza për orë; rripa për orë; zinxhirë për orë; byzylykë për orë.   

16  Revista [periodike]; revista që përmbajnë storie, lojëra dhe aktivitete mësimore; gazeta; 

strice komike për gazeta [marterial i printuar]; pamflete; pamflete që përmbajnë storie, 

lojëra dhe aktivitete mësimore; broshurë; botime periodike; buletine; publikime të 

printuara; afishe; gida turistike [manuale]; kalendarë; katalogje; broshura; fletushka; libra; 

libra që përmbajnë storie, lojëra dhe aktivitete mësimore; libra për fëmijë; libra për 

aktivitete të fëmijëve; libra për fëmijë që përfshijnë përmbajtje audio; libra ilustruese; libra 

shkollor për shkrim; vjetarë; manual [gida turistike]; letër për mbështjellje; letër për 

mbështjelljen e dhuratave; transparente prej letrës; banderolë prej letre; letër shkrimi; 

facoleta prej letrës; përparëse prej letrës; peshqir prej letrës; peshqir për fytyrë prej letrës; 

çarçaf tavoline prej letrës; shtroja prej letrës; shtrojë tavoline prej letrës; peceta tavoline 

prej letrës; kuti prej letre ose kartoni; kuti për kapele prej kartoni; enë të prodhuara nga 

kartoni; modele për prodhimin e veshjeve; modele për qepje; dizajne [modele] për qendisje; 
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modele të printuara; modele për thurje; ngjitëse dekorative për helmete; ngjitëse për 

parakolp; transferues [dekalkomani]; albume të ngjarjeve; skicë e librave; skica; modele të 

arkitektëve; kopje të vizatimeve; prospekte; fotografi [të printuara]; riprodhime grafike; 

riprodhime të artit grafik; printimi i riprodhimeve të artit grafik; vepra artistike prej letrës; 

figura [statuja] prej letrës mache; gravura; litografi; vepra artistike litografike; oleografi; 

karta të rastit; karta që përmbajnë urime universale; kordele për dhurata prej letrës; karta të 

njoftimit [pajisje shkrimi]; karta për ftesa; kartolina; letra; albume; mbajtës të footografive; 

albume për fotografi; ngjitëse [pajisje shkrimi]; albume me ngjitëse; mbajtëse të fotove të 

bëra prej letrës; shënues të librave; stilolapsa [rekuizite për zyrë]; stilografë; stilolapsa 

kimik; stilolapsa me majë rrotullimi; stilolapsa për shkrim; flomasterë shënues; lapsa; 

pastele; shkumës me ngjyrë; shkumës; komplete për ngjyrosje për fëmijë; brusha për 

vizatim; çantë për pajisje shkrimi; çantë prej lëkurës për agjenda dhe planifikues të javës; 

komplete për vizatim; kuti për stilolapsa; kuti për lapsa; pjesët e sipërme të stilolapsave; 

pjesët e sipërme të lapsave; çanta për stilolapsa; çanta për lapsa; mbajtës të stilolapsave; 

mbajtës të lapsave; mbajtës për stilolapsa dhe lapsa; argjilë modelimi për fëmijë; materialet 

dhe komponentët e modelimit që do të përdoren nga fëmijët; mbulesa [pajisje shkrimi]; 

skedarët e dokumenteve [pajisje shkrimi]; mbajtës të dokumenteve [pajisje shkrimi]; 

mushamë tavoline; përkujtes për tavolinë; përkujtues personal; libra për ushtrime [bosh]; 

fletore për shënime; fletore për shënime në formë kubike; blloqe për shënime; fletore për 

shënime; ditarë; axhenda; planifikues javor [pajisje shkrimi]; kopertina e axhendës; 

kopertina javore e planifikuesve; kapakët e broshurave të adresave; kopertinat e albumit; 

kopertinat e librave; dosje [pajisje shkrimi]; etiketa prej letrës ose kartonit; etiketa, që nuk 

janë prej tekstili; etiketa ngjitëse, që nuk janë prej tekstili; peshë për shtypjen e letrës; 

mbajtës faqesh; mprehës lapsash, elektrik ose joelektrik; blloqe për vizatim; shirita ngjitës 

për qëllime shkrimi ose amvisërie; shpërndarës të shiritit ngjitës [pajisje për zyrë]; shirita 

ngjitës për qëllime shkrimi ose amvisërie; thika [presa] për letër [pajisje për zyrë]; fshirëse 

prej gome; fshirëse; produkte për fshirje; mbajtës për shkrim; mbajtës të pasaportave; 

portofolet e llojit të shkrimit; tabela ilustrimi; shirita prej letrës; pajisje shkrimi; mbajtëse e 

bojave; dërrasë për të mbajtur letra; dosje për prezantim; portofole të dokumenteve [pajisje 

shkrimi]; karta të tregtisë, përveç atyre për lojëra; qese prej letrës; qese për blerje prej 

plastikës; qese për blerje prej letrës; qese [zarfe, thasë] prej letrës ose plastikës, për 

paketim; pllaka prej letrës ose kartonit; tabela të printuara reklamuese prej letrës ose 

kartonit; kapëse parash; makina shkrimi, elektrike ose joelektrike.  

18  Kuti prej lëkurës ose tabelë prej lëkurës; çanta prej lëkurës ose tabelë prej lëkurës; rripa 

prej lëkurës; çanta për karta [portofole]; çanta për kartela kreditore [kuleta]; çanta për karta 

për ftesa; mbulesa mobiljesh prej lëkurës; çanta për kartëvizita; çanta për dokumente; thasë 

[zarfe, çantë postieri] prej lëkurës, për paketim; etiketa prej lëkurës; veshje për kafshë 

shtëpiake; qafore për kafshë shtëpiake; thasë për mbajtjen e kafshëve; trastë tagjie [thes për 

ushqim]; fre [parzmore]; lëkurë, e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar; moleskin [imitim i 

lëkurës]; gëzof; lëkura të papërpunuara; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; 

çanta për blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra 

personale; çanta beli; çanta të Bostonit; çanta për shpatulla; mbathje udhëtimi; çanta plazhi; 

çantë me mbyllëse; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine për 

nxënës; randsele [çanta në shkollë japoneze]; çanta për sport; çanta veshjesh për udhëtime; 

qese; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për mbajtjen e dokumenteve; çanta për çelësa; qese për 

çelësa; kuleta për çelësa; kofer i vogël; thasë, prej lëkurës, për paketim; valixhe; qese për 
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mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera personale; çanta këpucësh për udhëtime; 

çanta sportive për të gjitha qëllimet; çantë për shalë; çantë me toke; çantë shpine; ruksakë; 

thasë shpine; valixhe brenda natës; Mbathje [bagazhe]; çanta të makijazhit, nuk janë të 

pajisura; kuti për kapele për udhëtime; kuti për kapele prej lëkurës; kornizat e çantave; 

çanta prej lëkurës për çelësa; rripa të shpatullave [rripa] prej lëkurës; qese prej lëkurës; 

valixhe; valixhe me rrota; komplete për udhëtim [artikuj prej lëkurës]; çanta udhëtimi prej 

lëkurës; çanta për kampim; çanta për alpinistë; çanta me hobe për mbajtjen e foshnjave; 

hobe për mbajtjen e bebeve; qese për bartjen e bebeve; çanta shpine për mbajtjen e bebeve; 

bartës të foshnjave të veshur në trup; ombrella për fëmijë; frena për ruajtjen e fëmijëve; 

ombrella; çadër dielli; shkopinj për ecje; shkopinj alpinizmi; pajisje lidhëse; ombrella golfi; 

mbulesa prej çadrave.  

25  Xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa të rënda; xhaketa të lehta 

[veshje]; xhaketa bomber; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të 

mbushura; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa të papërshkueshëm nga uji; xhaketa 

sendesh [veshje]; xhaketa të poshtme; xhaketa pa mëngë; xhaketa sportive; xhaketa për 

skijim;  xhaketa për snoubord; xhaketa të gjata; xhaketa shushuritëse; xhaketa shushuritëse 

për skijim; xhaketa shushuritëse për dëborë; xhup me kapuç [gëzof me kapuç]; xhup i 

poshtëm; gëzof me kapuç; gëzof i poshtëm me kapuç; xhaketë me lesh; jelekë; jelekë me 

astar që mund të hiqet; xhybe; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurrur; 

pulovër; këmisha; bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; kanatierë; këmisha për 

veshje me kostume; këmishë nate; jelek grash; bluza; xhaketa; xhup; triko; kërcyes 

[pulovër]; fanella [veshje]; fanella sportive; pantallona; pantallona për skijim; pantallona 

për dëborë; pantallona për ski; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra Bermuda; 

xhinse; funde; skorte; pantallona të gjera për pune; veshje për gjimnastikë; kostume për 

vrapim; pantallona për vrapim; kostume për trajnim; kostume për gjurmim; kostume për 

ski; kostume për dëborë; kostume; veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane; xhaketë 

sportive; veshje zyrtare; funde; korse; shirita dore[veshje]; shirita dekorues për kokë 

[veshje]; komplet i veshjeve ; dollakë [pantallona]; dollakë [ngrohës të këmbëve]; ngrohës 

për këmbë; kominoshe; ponço; vello [veshje]; veshje për dasma; veshje të gatshme; veshje 

për jasht; kostume maskaradash; pjesë të sipërme [veshje]; bluza; trikotazh [veshje]; 

çorape; veshje prej lëkure ose imitime të lëkurës; gëzof [veshje]; veshje e papërshkueshme 

nga uji; pantallona; pantallona për djersitje; pelerina; fustane pinafor; toksido; kominoshe 

për fëmijë; gete; gabardina [veshje]; pantallona të gjera; tunika; uniforma shkollore; 

uniforma atletike; kilota për veshje; veshje për golf, përveç dorezave; mansheta; veshje për 

vallëzim; përparëse [veshje]; robdishan për punë; maskë për skijim [veshje]; kimono; 

uniforma për xhudo; uniforma për karate; kostume të banjos; kapele të banjës; kapele noti; 

kapele dushi; mbulesa plazhi; rroba plazhi; kostume për not; rroba banjo; brekë të banjës; 

mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; pareus; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; 

kapelë për fëmijë; artikuj veshjesh, këpucë dhe kapelë për fëmijë dhe foshnje; pantallona 

për foshnje [veshje]; përparëse, që nuk është prej letre; pajë e fëmijëve [veshje]; rroba fjetje 

të foshnjëve; kostume që përdoren në veshje për fëmijë; çorape; çorape të gjata; çorape 

(triko); çorape sportive; çorape penti; veshje sportive(unitarde); llastikë të çorapeve; kapëse 

llastiku për çorape të shkurta; kapëse llastiku për çorape të gjata; këpucë; këpucë lëkure; 

këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë alpiniste; këpucë vrapimi; 

këpucë për skija; mbathje pas skijimit; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; pantofla; 

pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; take; take për çizme dhe 
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këpucë; thembra të brendshme; këllëfe për këpucë; shputa për këpucë; pjesa e sipërme e 

këpucëve; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për skijim; çizme pas 

skijimit; çizme për dëborë; çizme për sport; çizme për kalërim; nallane; këpucë; galloshe; 

dollakë; valenki [çizme të pjerrëta]; breze; mantele; shalle; shall i gjerë për gra; shall prej 

leshi; bandanas [qafore]; foulardë [artikuj për veshje]; kravate; lidhëse harkore; askote; 

shall për qafë; shalle xhepi; ngrohës për qafën; doreza [veshje]; pelena [veshje]; doreza; 

doreza për ski; doreza dëbore; rripa [veshje]; mbajtëse për veshje [varëse]; aski; 

 breza të belit [pjesë të veshjeve]; rripa për para [veshje]; breza për veshje; qafore gëzofi 

[qafore]; krevatë [veshje]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e brendshme; 

këmishë e brendshme për sport; rrip i gjatë [ndërresa]; brekë; të brendshme; mbathje 

[veshje]; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra për boks; pizhame; rroba shtëpie; 

rroba të mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme 

femrash]; korse; pelena [mbathje]; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; pjesa e 

sipërme e kapelës; kapele me ballik; bereta; kapuça [veshje]; pelena veshi [veshje]; ballik 

[veshje].   

28  Aparate për lojëra përveç atyre të adaptuara për përdorim me ekran ose monitor të 

jashtëm; video makina për lojëra; aparate për lojëra; aparate me madhësi xhepi për të 

luajtur video lojëra; makina me madhësi xhepi për video lojëra; makina elektronike me 

madhësi xhepi për lojëra; lojëra që mbahen me dorë me ekrane të lëngshme të kristalta; 

lojëra portative me ekrane të lëngshme të kristalta; makina të pavarura për video lojëra; 

makina arkade për video lojëra; kontrollues për konzolla të lojërave; topa për lojëra; 

numëratorë [disqe] për lojëra; fshika të topave për lojëra; lojëra unazore; aparate konjitive; 

rrota për ruletë; birila [lojëra]; pupla; marioneta; balona; mbështjellje e balonave; lojë me 

rrathë; automjete lodra; automjete lodra të kontrolluara me radio; automjete lodra të 

kontrolluara me telekomandë; makina lodra; kaleidoskopë; maska [gjëra për lojëra]; maska 

teatrore; balona për lojë; pistoleta lodra; kukulla; shtretër të kukullave; shishe për ushqimin 

e kukullave; rroba të kukullave; shtëpi të kukullave; dhoma të kukullave; arushe tedi; maja 

të rrotullimit [lodra]; enigma; bashkim i pjesëve të enigmës; lojëra salloni; celularë [lodra]; 

blloqe ndërtimi [lodra]; disqe fluturuese [lodra]; skuter [lodra]; kuaj lëkundës; domino; 

lojëra ndërtimi; komplete për ndërtimin e lodrave; flluska sapuni [lodra]; rrëshqitëse 

[lojëra]; lojëra praktike [artikuj]; rrjeta për flutura; automjete me nivele të modelit; letra për 

lojë; çanta për letra për lojë; zare; skica [lojëra]; fushë dame; lojëra backgamon; damë 

[lojëra]; lojëra në tabelë; lojëra shahu; komplete për shah; figura shahu; tavolina për lojë; 

tavolina për shah; mah-jong; karta bingo; topa për lojë; rrjeta për sport; shtigje për gara 

[lodra]; lojëra me shigjeta; pishina [artikuj për lojë]; artikuj për ahengje, vallëzime 

[shërbime zbavitëse, shërbime]; çanta për aksesorë për lojëra; pemët e Krishtlindjeve prej 

materialit sintetik; këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; globe të dëborës; kapele prej letrës 

për festa; kartat për gërvishtje për të luajtur lojëra lotarie; lodra për kafshë shtëpiake; 

pelushë të karaktereve dhe kafshëve; lodra me karaktere prej gomës; figurat lodra të 

animuara dhe të paanimuara; lodra të mbushura dhe lodra të pambushura në formë të 

lodrave me karaktere prej plastikës; kukulla; kukulla të mbushura; pelusha lodra; lodra të 

mbushura; rraketake [lojëra]; rraketake për bebe; rraketake të foshnjës që përfshijnë unazat 

e dhëmbëve; krevat lodër muzikore për fëmijë; palestra për fëmijë; pelushë lodra me 

batanije të bashkangjitura të rehatshme; triçiklet për fëmijë [lodra]; tabela për futboll 

shtëpiak; tavolina për pingpong; çanta për golf, me ose pa rrota; doreza për golf; shkopinj 

për golf; mjete për riparimin e barit [pajisje golfi]; steka të bilardos; majë e stekës së 
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biliardos; shënues për biliardo; tavolinë e biliardos; topa të bilardos; rrjeta për tenis; aparate 

për hedhjen e topave të tenisit; raketa për tenis; raketa; raketa; raketa për pingpong; tela për 

raketa; aparate dhe makineri për birrila; çanta për kriket; shkopinj për hokej; tavolina të 

bilardos që funksionojnë me monedha; shirita lidhëse për raketa; skija; ski për dëborë; 

skajet e skive; frena të skive; shtaga për skija; shkopinj për skija; lidhëse të skijave; 

mbulesa të përshtatura për lidhjen e skive; mbulesa të përshtatura për ski; çanta të 

përshtatura për skija; mbulesa të vetme për skija;  lëkurat e fokave [mbulesa për skija]; 

lidhëse për skija alpiniste; skija për sërfim; Bob-saja; disqe për sport; dërras për sërfim; 

slitë [artikuj për sport]; slita për dëborë për përdorim rekreativ; dërrasa për lundrim; dërrasa 

për rrëshqitje në dëborë; biçikleta të palëvizshme për stërvitje; makina për ushtrime fizike; 

foli për skermë; armë harpunë (artikuj sportivë); tega; pajisje për gjimnastikë; armë për 

skermë; parzmore e alpinistëve; pajisje alpinizmi, domethënë, ngjitëse, shirita lidhës, grepa, 

bashkime dhe unaza; paraglanderë; deltaplanë; skejtbordë; borde me susta [artikuj 

sportivë]; shkopinj rrotullues; çanta të dizajnuara posaçërisht për dërrasa për sërfim; 

parzmore për dërrasa për lundrim; direkë për dërrasat për lundrim; armë paintball [aparate 

sportive]; rripa për dërras për surfim; blloqe fillimi për sporte; llastiqe [artikuj sportivë]; 

shufra horizontale për gjimnastikë; rripa për ngritje të peshës [artikuj sportivë]; shufra 

paralele për gjimnastikë; platforma të ushtrimeve; shkopinj për kërcim me shkop; litarë për 

kalim;  doreza për goditje [pajisje për lojëra]; dorëza për skermë; makara për stërvitje; stola 

për stërvitje; litarë për kërcim; aparate për ndërtimin e trupit; aparate për trajnimin e trupit; 

armë për gjuajtje me hark; thasë për goditje; patina; patina në rrota; patina për akull; çizme 

patinazhi me patina të bashkuara; doreza për boks; doreza për bejzboll; doreza për lojëra; 

këpucë për dëbore; rripa për not; unaza për not; dërrasa për not; shkopinj për not; krahë me 

ujë; pluskues krahu për not; xhaketa për not; thirrje për lojën e gjahut; takëm për peshkim; 

shkopinj për peshkim; pajisje për peshkim; harqe për gjueti me hark; sipërfaqe për 

kamuflazh [artikuj sportivë]; pajisje për gjueti dhe peshkim; pluskues për not; doreza për 

not; pluskues për armë me fryerje për not; pluskues për not për përdorim rekreativ; makinë 

pjekëse për kokoshka; transmetuesit [pajisje për ahengje]; balona [pajisje për ahengje]; 

dekorime për pemët artificiale të Krishtlindjeve.   

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online 

(në internet), të preparateve zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, 

detergjent, preparate pë pastrim, lustrim, lustrim dhe gërryerje, sapunë që nuk janë për 

mjekim, parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë që nuk është për mjekim, losione për flokë 

që nuk janë për mjekim, pastë për dhëmbë që nuk është për mjekim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të qirinjve, 

syzeve, syzeve për diell, syzeve kundër vezullimit, syzeve për skijim, syzeve për përdorim 

në sport, syzeve për not, çantave për syze dhe syze për diell, lenteve për syze dhe syze për 

diell, kornizave për syze dhe syze për diell; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të zinxhirëve për syze dhe syze për 

diell, kordeve për syza dhe syze për diell, pensneve, çantave për pensne, zinxhirëve për 

pensne, korda për pensen, kornizave të penseve, lenteve zmadhuese [optikë]; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të  

mbajtësve, çantave, mbulesave, mbajtësve të aparateve elektronike, çantave të aparateve 

elektronike, mbulesave të aparateve elektronike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë 

në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të aparateve dhe instrumenteve 

shkencore, detare, survejuese, fotografike, kinematografike, optike, për peshim, matje, 
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sinjalizim, kontrollim [mbikëqyrje], për shpëtimin e jetëve dhe mësim, të aparateve dhe 

instrumenteve për kryerjen, ndërrimin, shndërrimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin 

e energjisë elektrike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, 

gjithashtu online (në internet), të aparateve për regjistrim, transmetim ose riprodhim të 

tingullit ose imazheve, të bartësve të të dhënave magnetike, disqeve për regjistrim, kompakt 

disqeve, DVD-ve dhe mjeteve të tjera digjitale për regjistrim, mekanizmave për 

funksionimin e aparate me monedha, arkave, makinave llogaritëse, pajisjeve për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterëve, programeve kompjuterike, aparate për shuarjen e 

zjarrit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu 

online (në internet), të aparateve për ndriçim, llambave, metaleve të çmuara dhe lidhjeve të 

tyre, stolive, gurëve të çmuar dhe gjysmë të çmuar, instrumenteve horologjike dhe 

kronometrike, unazave për çelësa, medaljoneve për çelësa, çantave për çelësa, mbajtëseve 

për çelësa, qeseve për çelësa; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve 

të treta, gjithashtu online (në internet), të letrës dhe kartonit, materialeve të printuara, 

materialeve për libra, fotografive, pajisjeve për shkrim dhe artikujve për zyrë, ngjitëseve 

për shkrim ose për qëllime amvisërie, materialeve për artistë dhe vizatime, furçave, 

materialeve udhëzuese dhe mësimore, fletave të plastikës, shiritave dhe thasëve për 

mbështjellje dhe paketim, shiritave për printim, blloqeve për printim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të çantave, 

thasëve dhe mbajtësve [sende prej lëkure], sendeve prej lëkure, lëkurave dhe imitimeve të 

lëkurës, lëkurave të kafshëve, lëkurave të rrjepura, mbathjeve, valixheve për udhëtim, 

ombrellave dhe çadrave, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalëve, rripave, litarëve dhe 

veshjeve për kafshë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, 

gjithashtu online (në internet), të mobiljeve, pasqyrave, kornizave të fotografive, litarëve 

dhe konopë, rrjetave, tendave dhe pëlhurave të gomuara, tendave prej materialeve tekstile 

ose sintetike, velave, thasëve për transportimin dhe magazinimin e pjesës më të madhe të 

materialeve, materialeve për vendosje, mbështjellje dhe mbushje, materialeve të 

papërpunuara të tekstilit me fije dhe zëvendësuesit e tyre; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të tekstileve dhe 

zëvendësuesve të tekstileve, pajisjeve për amvisëri, perdeve prej tekstili ose plastikës, 

mbulesave për shtrat, mbulesave për tavolinë, veshjeve, këpucëve, shamive; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet),  të 

dantellave dhe qëndisjeve, shiritave dhe gajtanëve, butonave, grepave dhe kasnakëve, 

fërfërave dhe gjilpërave, luleve artificiale, dekorimeve të flokëve, flokëve artificiale, 

qilimave, tepihave, dyshekëve dhe hasrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online, të lojrave, lodrave dhe sendeve për lojëra, 

aparateve për lojëra, artikujve për gjimnastikë dhe sport, dekorimeve për pemët e 

Krishtlindjeve, artikujve të duhanpirësve; prezantimeve të mallrave në media të 

komunikimit, me qëllim të shitjes me pakicë; Informim dhe këshilla komerciale për 

konsumatorët [zyrë për këshilla për konsumatorët]; promovim të shitjeve për të tjerët; 

shërbime të jashtme [asistencë afariste]; shërbime të prokurimit për të tjerë [blerje të 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; demonstrim të mallrave; mbulim të 

dollapëve të dyqaneve; kërkim të sponsorizimit; kërkime afariste; informacione afariste; 

përpunim administrativ i porosive për blerje; organizim dhe administrim të programeve të 

besnikërisë së klientit; administrim të programeve të besnikërisë së konsumatorit; 

udhëheqje të ankandit; shërbime të ankandeve të ofruara në internet; administrim komercial 
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për licencimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; organizim të sfilatave të modës për 

qëllime promovuese; organizim evenimenteve, ekspozitave, panaireve tregtare dhe sfilatave 

të modës për qëllime tregtare, promovuese dhe reklamuese; organizim të panaireve tregtare 

për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim të evenimenteve reklamuese; rregullim 

dhe zhvillim të evenimenteve për promovim dhe marketing; evenimente për marketing; 

shërbime për shkurtimin e lajmeve; marrëdhënie me publikun; reklamim olajn në rrjet 

kompjuterik; reklamim të mallrave dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve të 

telefonisë celulare dhe postës elektronike; vendosje të afisheve; dhënie me qira të hapësirës 

për reklamim; dhënie me qira të materialeve për reklamim; shpërndarje të materialit për 

reklamim; shërbime të agjencisë së reklamimit; modelim për reklamim ose promovim të 

shitjeve; shkrim të teksteve reklamuese; botim të teksteve reklamuese; promovim të shitjes 

së mallrave të modës përmes artikujve promovues në revista; shpërndarje të mostrave;  

shpërndarje dhe përhapje të materialeve reklamuese [fletëpalosje, prospekte, materiale të 

printuara, mostra]; shërbime të planifikimit të reklamave; shërbime promovuese; shërbime 

të tregtimit; optimizim të kërkimeve për promovimin e shitjeve; optimizim të frekuentimit 

të faqeve në internet; konsulencë në lidhje me strategjinë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjinë e komunikimit për marrëdhëniet me publikun; strategji 

për media sociale dhe konsulentë për marketing; menaxhimi të biznesit dhe konsulencë të 

organizimit; shërbime këshillimi dhe konsulente në fushën e strategjisë së biznesit; 

konsulencë për administrimin e biznesit në lidhje me strategjinë, marketingun, prodhimin, 

personelin dhe çështjet e shitjes me pakicë; kërkim afarist; ndihmë për menaxhimin e 

biznesit; planifikimi i strategjisë së marketingut; këshilla në fushën e menaxhimit të 

biznesit dhe marketingut; informacione biznesi dhe shërbime këshillimore të kontabilitetit; 

shërbime të agjencisë import-eksport; parashikim ekonomik; hulumtim të marketingut; 

studime të tregut; hetime të biznesit; sondazh të opinioneve; ekskluzivitet, gjegjësisht 

shërbime të bëra nga një ekskluzivitet, gjegjësisht, ndihmë në drejtimin ose administrimin e 

ndërmarrjes industriale ose tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe menaxhimin e një 

ndërmarrjeje tregtare; sigurim të një udhëzuesi online (në internet) për informacione 

komerciale në Internet; përpilim të indekseve të informimit për qëllime komerciale ose 

reklamuese; përpilim të informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative për zhvendosjen e bizneseve; auditim të biznesit; llogarimbajtje; kontabilitet; 

vendosje dhe rekrutim të personelit; konsulencë për menaxhimin e personelit; shërbime 

sekretare; dhënie me qira të makinave shitëse; administrim afarist të hoteleve; shërbime 

fotokopjuese; menaxhim të biznesit të artistëve interpretues; shërbime të kompjuterizuara të 

mbajtjes së regjistrave të biznesit.  

41  Transmetim të ngjarjeve argëtuese, ngjarjeve kulturore, ngjarjeve të drejtpërdrejta 

sportive, ngjarjeve edukative, dhe argëtuese dhe aktivitete kulturore; shërbime argëtuese; 

organizim, prodhimi, prezantimi dhe mbajtje të koncerteve muzikore, festivaleve, turneve 

dhe shfaqjeve, evenimenteve dhe aktiviteteve të tjera muzikore dhe kulturore; aranzhim të 

ngjarjeve filmike, ngjarjeve muzikore, ngjarjeve kulturore dhe sportive dhe ngjarjeve 

argëtuese drejtpërdrejt; organizim të sfilatave të modës për qëllime argëtimi; argëtime në 

formë të sfilatave të modës; aranzhim të ceremonive të ndarjes dhe mbrëmjeve gala për 

qëllime argëtimi; planifikim të ahengjeve [argëtim]; organizim dhe prezantim të shfaqjeve, 

garave, lojërave, koncerteve dhe evenimenteve argëtuese; organizim të ballove; organizim 

të ekspozitave për qëllime kulturore; organizim të ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative; sigurim të pajisjeve për rekreacion; sigurimi të pajisjeve dhe shërbimeve për 
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rekreacion; sigurim të informacionit në lidhje me arsimin, trajnimin, argëtimin, sportet dhe 

aktivitetet kulturore; sigurimi të informacionit në lidhje me ngjarjet argëtuese dhe argëtimit 

përmes rrjeteve online (në internet) dhe Internetit; prodhim dhe prezantim të regjistrimeve 

audio dhe video, dhe imazheve të lëvizshme; shërbime të botimeve elektronike; shërbime 

botuese dixhitale online (në internet); botim online (në internet) të librave dhe revistave 

elektronike; shërbime video digjitale, audio dhe të botimit argëtues multimediatik; botim të 

revistave të modës për qëllime argëtimi; shërbime të raportimit të lajmeve në fushën e 

modës; publikim të materialit multimediatik online (në internet); botim elektronik në 

kompjuter; botim të librave vjetorë; botim të kalendarëve; botim të broshurave; botim të 

gazetave; botim të katalogëve; botim të librave, revistave dhe teksteve të tjera, përveç 

teksteve botuese; botimi të lëndës së shtypur, gjithashtu në formë elektronike, përveçse për 

qëllime reklamimi; botim të teksteve, përveç teksteve botuese; publikim elektronik të 

informacionit për një gamë të gjerë temash online (në internet); shërbime botuese; sigurimi 

të botimeve elektronike online (në internet), që nuk mund të shkarkohen; shkrim të 

teksteve; shërbime prezantuese, përveç atyre për qëllime reklamuese; aranzhim të 

simpoziumeve dhe seminareve trajnuese; aranzhim dhe mbajtje të konferencave, 

konventave, ekspozitave arsimore, klasave, ligjëratave, seminareve dhe trajnimeve; 

aranzhim të kurseve për trajnim; aranzhim të trajnimit përmes një rrjeti global kompjuterik; 

mbajtje të kurseve mësimore, arsimore dhe trajnuese për të rinjtë dhe të rriturit; realizim të 

punëtorive trajnuese; mbajtje të kurseve arsimore; trajnim në fushën e projektimit; trajnim 

për njohjen e produkteve të rrejshme për parandalimin e falsifikimit; realizim të kurseve të 

trajnimit në fushën e teknologjisë dhe inovacionit; edukim dhe trajnim në fushën e 

përpunimit elektronik të të dhënave; edukim dhe trajnim në lidhje me ruajtjen e natyrës dhe 

mjedisit; trajnim afarist; trajnim i aftësive profesionale; udhëzime profesionale [këshilla për 

arsim ose trajnim]; arsim të lartë, arsim akademik, gjuhësor dhe profesional të arsimit dhe 

shërbimeve të trajnimit; fotografisë; raportimit fotografik; shërbimeve të klubit shëndetësor 

[trajnim shëndetësor dhe fitnesi]; shërbime të klubit [argëtim ose arsim]; shërbime klubi në 

formë të argëtimit; organizim të ngjarjeve dhe garave sportive; sigurim të pajisjeve të 

golfit; sigurim të edukatës fizike, lojërave dhe pajisjeve sportive; dhënie me qira të 

pajisjeve sportive, përveç automjeteve; dhënie me qira të terreneve sportive; sigurim të 

pajisjeve për sporte dimërore; sigurim të ambienteve sportive; dhënie me qira të pajisjeve 

për lojëra; aranzhim të lojërave dhe garave përmes Internetit; organizim të lojërave dhe 

garave; organizim të garave arsimore, argëtuese, kulturore dhe sportive; aranzhim të 

konkurseve të bukurisë; organizim të llotarive; sigurim të argëtimit online (në internet) në 

formë të shfaqjeve të lojës; shërbime elektronike të lojërave të ofruara përmes Internetit ose 

ndonjë rrjeti tjetër të komunikimit; shërbim të lojërave të ofruara në internet nga një rrjet 

kompjuterik; sigurim të fushave rekreative në formë të këndeve për lojëra për fëmijë; 

sigurimin e shërbimeve argëtuese arsimore për fëmijët në qendrat jashtëshkollore; 

ekskluzivitet, gjegjësisht shërbime të bëra nga një person ekskluziv, që është trajnim 

themelor i personelit dhe transferim i njohurive të biznesit dhe organizimit [trajnimit]; 

ekskluzivitet, gjegjësisht, shërbime trajnimi të bëra nga një person ekskluziv, që është 

transferim i njohurive teknike; modelim për artistët; shërbime muzeu; sigurim të objekteve 

të muzeve [prezantim, ekspozita]; dhënie me qira të veprave artistike; shërbime 

interpretuese dhe përkthyese; shërbime të parkut zbavitës; shërbime të kampit të pushimeve 

[argëtuese]; shërbime të diskotekave; shërbime për rezervim dhe prenotim të biletave për 

argëtim, ngjarje sportive dhe kulturore; shërbime të agjencisë së biletave [argëtim]; sigurim 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

71 

 

të muzikës digjitale që nuk mund të shkarkohet nga Interneti; sigurimi i videove online (në 

internet), që nuk mund të shkarkohen.  

42  Dizajnim të veshjeve; dizajnim të aksesorëve të modës; dizajnim të modës; modelim të 

këpucëve; modelim të veshjeve; modelim të shamive; stoli dhe modelim të stolive; sigurim 

të informacionit në lidhje me shërbimet e dizajnimit të modës; stilim [dizajn industrial]; 

dizajnim të artit industrial dhe grafik; shërbime ilustruese; konsulencë arkitekturore; 

konsulencë për dekorim të brendshëm; dizajn të brendshem; dizajnim të dekorit të 

brendshëm; dizajne komerciale artistike; modelim të paketimit; zhvillim, dizajnim dhe 

azhurnim të faqeve të internetit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk 

mund të shkarkohet për të pamundësuar shpërndarjen e përmbajtjes multimediatike dhe 

komenteve mes përdoruesve; krijim, dizajnim, zhvillim dhe mirëmbajtje të faqeve të 

internetit; autorizim elektronik të faqes; krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të internetit; 

administrim të të drejtave të përdoruesve në rrjetet kompjuterike; krijim dhe dizajnim të 

indekseve të informacionit duke u mbështetur në ueb faqe për të tjerët [shërbime të 

teknologjisë së informacionit]; sigurim të motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

përmes rrjeteve të komunikimit; sigurim të motorëve të kërkimit në Internet me mundësi 

specifike të kërkimit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve online (në 

internet) dhe mjeteve të softuerit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të programeve 

softuerike që nuk mund të shkarkohen, të arritshme përmes një faqe të internetit; sigurim të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të biznesit që nuk mund të shkarkohet; sigurimi të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk mund të shkarkues online (në internet) për 

importimin dhe administrimin e të dhënave; mirëmbajtje të aplikacioneve multimediatike 

dhe bashkëvepruese; mirëmbatje e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe 

informacioneve të kompjuterizuara; konsulencë për krijimin e faqeve të internetit; 

konsulencë në lidhje me krijimin e faqeve ballina dhe faqeve të Internetit; konsulencë në 

fushën e integrimit të sistemit kompjuterik; modelim të sistemit kompjuterik; dizajnim dhe 

zhvillim të bazave të të dhënave elektronike; dizajnim dhe zhvillim të sistemeve për futjen, 

daljen, përpunimin, shfaqjen dhe ruajtjen e të dhënave; shërbime të kriptimit dhe 

deshifrimit të të dhënave; dizajnim, mirëmbajtje, dhënie me qira dhe azhurnim të 

programeve kompjuterike; dizajnim, azhurnim dhe dhënie me qira të programeve 

kompjuterike; konfigurim, instalim, diagnostikim të gabimit, riparim, azhurnim dhe 

mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të programeve kompjuterike 

për lexim, transmetim dhe organizim të të dhënave; dizajnim, zhvillim, mirëmbajtje dhe 

azhurnim të programeve kompjuterike për përpunimin e fjalëve, përpunimin e të dhënave 

dhe kontrollin e procesit; dhënie me qira të programeve kompjuterike; konsulencë për 

sigurinë e të dhënave; konsulencë për sigurinë e internetit; konsulencë në dizajnimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; ofrues të shërbimeve të jashtme në fushën e 

teknologjisë së informacionit; kontroll të cilësisë; kontroll të cilësisë së mallrave dhe 

shërbimeve; kontroll të cilësisë së mallrave të prodhuara pjesërisht; testim të kontrollit të 

cilësisë; inspektim të mallrave për kontroll të cilësisë; realizim të testeve për kontrollin e 

cilësisë; testim të cilësisë; testim, analizë dhe vlerësim të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve me qëllim të certifikimit; shërbime të kontrollit të cilësisë për qëllime të certifikimit; 

shërbime të testimit për certifikimin e cilësisë ose standardeve; testime teknike dhe 

shërbime të kontrollit të cilësisë; testimin e kontrollit të cilësisë dhe konsulencës që lidhen 

me të; konsulencë për sigurimin e cilësisë; monitorim të procesit për sigurimin e cilësisë; 

testim të sigurisë së produktit të konsumatorit; testim të lëndëve të para; testim të tekstilit; 
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testim, vërtetim dhe kontroll të cilësisë; projekte dhe studime teknike kërkimore; zhvillim 

të metodave të matjes dhe testimit; survejim; shërbime laboratorike analitike; hulumtime 

dhe analiza laboratorike; mundësim të këshillave teknike në fushën e kërkimit shkencor dhe 

industrial; analizë dhe vlerësim të zhvillimit të produktit; shërbime kërkimore për 

zhvillimin e produkteve të reja; zhvillim të teknologjisë së re për të tjerët; ekskluzivitet, 

gjegjësisht shërbime të bëra nga një person ekskluziv, që është konsulencë në lidhje me 

planifikimin dhe dizajnimin e sipërfaqeve të dyqaneve, dekorim të brendshëm të dyqaneve 

dhe shenja përkatëse. 
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(511) 3  Parfume; ujë tualeti; deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; temjan; 

shkopinj xhos; preparate për aromatizimin e ajrit; qese për parfum për tesha; vajra esencialë 

për përdorim personal; këna [ngjyrë kozmetike]; hijesues i syve; lapsa kozmetikë; baza; 

pudër për grim; pudër për fytyrë [për përdorim kozmetik]; pudër talkum [për përdorim 

kozmetik]; pudër për shkëlqimin e faqeve; buzëkuqe; qese të buzëkuqeve; shkëlqyes të 

buzëve; bojë për vetulla; preparate për mbrojtje nga dielli; preparate për rrezitje në diell 

[kozmetikë]; lustrues të thonjve; maska për mirëmbajtje të bukurisë; pastrues për fytyrë 

[kozmetikë]; krem për fytyrë për qëllime kozmetike; kremra kozmetike për trup; kremra 

kozmetike;  preparate kozmetike për humbje të peshës; kremra për zvogëlimin e celulitit 

për përdorim kozmetik; llak për flokë; losione kozmetike për flokë; preparate për 

mënjanimin e ngjyrës së flokëve; ngjyra për flokë; preparate për ngjyrosjen e flokëve; 

mjete për shpëlarjen e flokëve [shampo-kondicionerë]; mjete për shndritjen e flokëve; 

kondicionerë për flokë; hidratues për flokë; preparate për t’i bërë flokët kaçurrela në mënyrl 

të përhershme; xhel, llak, shkumë për flokët dhe balsam për stilimin dhe mirëmbajtjen e 

flokëve; preparate për depilim; preparate për drejtimin e flokëve; pëlhurë e mbushur me 

preparate për heqjen e grimit; preparate fitokozmetike; sapun për duar; sapun kozmetik; 

sapunë për fytyrë; kremra për pastrimin e lëkurës; losione për pastrimin e lëkurës; xhel për 

dush; preparate për flluska të banjos [për përdorim kozmetik]; vajra për dush që nuk janë 

për mjekim; perla të banjos për qëllime kozmetike; kripëra të banjos që nuk janë për 

mjekim; kremra dhe losione kozmetike për mirëmbajtjen e fytyrës dhe trupit; balsame për 

rroje; kremra për rroje; sapun për rroje; losion pas rrojës; shampo për flokë; preparate për 

banjo, që nuk janë për qëllime mjekësore; gargara, që nuk janë për qëllime mjekësore; pasta 

për dhëmbë që nuk janë për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për mirëmbajtjen e 

gojës dhe dhëmbëve; niseshte për rroba; sapun për rroba; mënjanues i njollave; preparate 

për pastrim; preparate për mënjanimin e ndryshkut; shampo për qilima; lecka të mbushura 

me detergjent për pastrim; zmeril; gurë shtumi; pudër për lustrim; lustrues i këpucëve; 

ngjyrë për këpucë; kremë për këpucë; kremra për lëkurë; preparate për largimin e ngjyrës së 
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lëkurës; losione për bebe [pajisje higjienike]; vajra për bebe [pajisje higjienike]; pudër për 

bebe [pajisje higjienike]; shampo për bebe; zbutës të flokëve për bebe; lodër kozmetikë për 

fëmijë; kozmetikë për kafshë; preparate për pastrim, mbrojtje dhe ruajtje të sipërfaqes së 

automjeteve.   

9  Syze; syze për diell; syze kundër vezullimit; syze mbrojtëse për sporte; syze mbrojtëse 

për not; çanta për syze dhe syze për diell; lente për syze dhe sytë për diell; korniza për syze 

dhe syze për diell; zinxhirë për syze dhe syze për diell; lidhëza për syze dhe syze; pensne; 

çanta për pensne; zinxhirë për pensne; lidhëza për pensne; mbajtëse për pensne; lente 

[optikë] korrigjuese; lente kontakti; enë për lente kontakti; syze mbrojtëse për skijim; 

këllëfe për syze; lente optike; dylbi; çanta për dylbi; syze teke; syze për operë; teleskopë; 

disqe optike; thjerrëza [optikë]; syze për zmadhim; çanta për syze për zmadhim; objektive 

[lente] [optikë]; syze të mençura; syze 3D; softuer i lojërave elektronike për telefona 

celularë;  softuer i lojërave elektronike për pajisje elektronike me mbajtje të dorës; softuer i 

lojës kompjuterike; programe të lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik, i regjistruar; 

 programe kompjuterike që mund të shkarkohen; flopi disqe; kompjuterë personal; çanta të 

përshtatura për kompjuterë personal; kompjuterë fletore shënimesh; kompjuterë të dorës; 

çanta të adaptuara për kompjuterë të dorës; valixhe të adaptuara për kompjuterë; 

kompjuterë tablet; çanta mbrojtëse për kompjuterë tablet; mbështjellës për kompjuterë 

tablet; kompjuterë laptop; çanta për laptopë; valixhe të adaptuara për laptopë; mbështjellës 

për laptopë; stacion lidhës për laptopë; mbështetëse bërryli për përdorim me kompjuterë; mi 

kompjuteri; shtrojë për mi; tastiere kompjuteri; printerë për përdorim me kompjuterë; 

pajisje periferike të kompjuterit; monitorë [harduerë të kompjuterit]; çanta mbajtëse për 

radio biperë; çanta për radio;radio; telefona celularë; lidhëza [shirita] për telefona celularë; 

mbështjellës të adaptuar për telefona celularë; çanta të adaptuara për telefona celularë; 

antena për telefona celularë; telefona celularë; telefona të mençur; mbështjellës mbrojtës 

për telefona të mençur; çanta mbrojtëse për telefona të mençur; biperë elektronik; lexues 

elektronik të librave; çanta mbrojtëse për lexues elektronik të librave; telefona pa tel; 

mbajtës të telefonave pa tel; resiver të telefonit; aparate të telefonit; video telefona; shirita 

për telefona celularë; bateri për telefona celularë; mikrofona për telefona celularë; 

altoparlante për telefona celularë; kufje për telefona celularë; karrikues të baterisë për 

telefona celularë; çanta për karrikues të baterisë për telefona celularë; telefonë të fiksur në 

vesh; telefona të fiksuar në kokë; çanta për telefona të fiksuar në kokë; komplete hands fri 

për telefonë; komplete hends fri për telefona celularë; orë të mençura; filma mbrojtës të 

adaptuar për orë të mençura; shkopinj për selfi [monopat që mbaahen me dorë]; shkopinj 

për selfi për përdorim me telefona të mençur; kufje për realitet virtual; kamera për shumë 

qëllime; kamera të disponueshme; çanta të adaptuara për kamera; kamera [fotografi]; 

kamera digjitale; kamera televizive; kamkorderë; çanta të prodhuara në mënyrë të veçantë 

për aparate dhe instrumente fotografike; litarë (shirita) për kamera; korniza për foto 

digjitale; çantë e hapur për slajde të filmave; slajde [fotografi]; video ekrane; prozhektor 

për teatër amvisërie; helmeta mbrojtëse për sporte; veshje dhe mbathje për mbrojte nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; kompakt disqe [audio-video]; DVD; mbajtëse dhe çanta për 

kompakt disqe dhe DVD; valixhe mbrojtëse për plejerë portativ të muzikës; çanta për 

plejerë të muzikës dhe videove; plejer digjital audio; altoparlante; plejerë të kompakt 

disqeve; çanta të adaptuara për CD plejerë; DVD regjistrues; DVD plejerë; çanta të 

adaptuara për DVD plejerë; MP3 plejerë portativ; çanta për MP3 plejerë portativ; 

mbështjellës MP3 plejerë portativ; plejer portativ për muzik me kompakt disqe; shirita 
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magnetike, kertrigje dhe disqe të regjistruara; uoki-toki; antena; aparate audiovizuale për 

mësim; filma, të hapur; transmetues të sinjaleve elektronike; aparate televizive; publikime 

elektronike, që mund të shkarkohen; mbajtës magnetik të të dhënave; disqe për regjistrimin 

e zërit; audio disqe të regjistruara; DVD të regjistruara; shirita audio dhe video; mbajtës për 

regjistrues të zërit; video regjistrues; video kaseta; USB disqe flash; medaljon të çelësave 

elektronik që janë aparate për telekomandë; orë për matjen e kohës [aparate për regjistrimin 

e kohës]; numëratore; vizore [instrumente matëse]; aparate për mësim; pajisje matëse, 

elektrike; barometra; termometra, që nuk janë për qëllime mjekësore; makina kalkulimi; 

kalkulator për xhep; kronografë [aparate për regjistrimin e kohës]; peshore; pedometra; 

aparate navigacioni për automjete [kompjuter bordi]; çanta për kartela kreditore [mbajtës të 

montuar]; çelësa kartelë të koduara në mënyrë magnetike; agjenda elektronike; çanta për 

agjenda elektronike; mbështjellës për agjenda elektronike; automate muzikore që 

funksionojnë me monedha [xhu-boks); fanarë magjik; holograme; dërrasa të bardha 

elektronike bashkëvepruese; terminale bashkëvepruese me ekrane me prekje; magnete 

dekorative; lapsa elektronik [njësia vizuale e ekranit]; litarë [shirita] të përshtatura në 

mënyrë të veçantë për mbajtjen e telefonave celularë, MP3 plejerë, kamera, video kamera, 

syze, syze për diell, karta të koduara magnetike; kapëse për hundë për zhytës dhe notues; 

monitorues të bebeve; audio monitorues të bebeve; monitorues të bebeve; peshore për bebe; 

helmeta mbrojtëse për fëmijë; softuer edukativ për fëmijë.  

14  Metale të çmuara; ar; palladium; gurë të çmuar; zhadë; imitime të stolive; stoli për 

kostume; xhingërima [stoli dhe imitime të stolive]; stringël [stoli dhe imitime të stolive]; 

Fije argjendi [stoli]; fije të metalit të çmuar [stoli]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; fije ari [stoli]; byzylykë [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë të 

prodhuar nga tekstili i qëndisur [stoli]; stoli e kloanizuar; perla  [stoli]; gjerdane [stoli dhe 

imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë [stoli dhe imitime të 

stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe imitime të stolive]; vathë; 

diadema; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; medalje; gjilpëra [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjilpëra zbukuruese; gjilpëra për kravatë; varëse [stoli]; mansheta; litar [lidhëse për 

çelës]; zinxhirë për çelësa [zinxhirë për çelësa me stringël ose medalion dekorativ]; unaza 

për çelësa [unaza ndarëse me stringël ose medalion dekorativ]; hajmali për unaza të 

çelësave; medalion prej metali për çelësa; unaza prej lëkurës për çelësa; unaza për çelësa, 

që nuk janë prej metali; unaza ndarëse prej metalit të çmuar për çelësa; medalion prej 

lëkurës për çelësa; medalion prej lëkurës artificiale për çelësa; medalion prej metalit të 

rëndomtë për çelësa; medaljon për çelësa, që nuk janë prej metali; mbajtës të çelësave të 

zbukuruar prej metaleve të çmuara; mbajtës të çelësave prej metaleve të çmuara; mbajtës të 

çelësave prej metali; kordele prej plastike për çelësa; distinktive prej metalit të çmuar; 

hajmali [stoli dhe imitime të stolive]; tespihë; stoli ngjitëse [stoli për kostume]; stoli për 

kapele; stoli për këpucë; dekorime për këpucë prej metaleve të çmuara; dekorime për 

kapele prej metaleve të çmuara; çanta [kuti] për stoli, që nuk janë orej metalit të çmuar; 

çanta [kuti] për stoli; kuti dekorative prej metalit të çmuar; trofe prej metalit të çmuar; 

statuja prej metalit të çmuar; figura [statuja] prej metalit të çmuar; statuja prej metalit të 

çmuar; vepra artistike prej metalit të çmuar; ora; ora të murit; sahatë; sahatë me alarm; 

kronometra; kronografë [sahatë]; orë dore; kohëmatës; orë xhepi; çanta për orë dhe sahatë; 

lidhëza për orë; rripa për orë; zinxhirë për orë; byzylykë për orë.   

16  Revista [periodike]; revista që përmbajnë storie, lojëra dhe aktivitete mësimore; gazeta; 

strice komike për gazeta [marterial i printuar]; pamflete; pamflete që përmbajnë storie, 
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lojëra dhe aktivitete mësimore; broshurë; botime periodike; buletine; publikime të 

printuara; afishe; gida turistike [manuale]; kalendarë; katalogje; broshura; fletushka; libra; 

libra që përmbajnë storie, lojëra dhe aktivitete mësimore; libra për fëmijë; libra për 

aktivitete të fëmijëve; libra për fëmijë që përfshijnë përmbajtje audio; libra ilustruese; libra 

shkollor për shkrim; vjetarë; manual [gida turistike]; letër për mbështjellje; letër për 

mbështjelljen e dhuratave; transparente prej letrës; banderolë prej letre; letër shkrimi; 

facoleta prej letrës; përparëse prej letrës; peshqir prej letrës; peshqir për fytyrë prej letrës; 

çarçaf tavoline prej letrës; shtroja prej letrës; shtrojë tavoline prej letrës; peceta tavoline 

prej letrës; kuti prej letre ose kartoni; kuti për kapele prej kartoni; enë të prodhuara nga 

kartoni; modele për prodhimin e veshjeve; modele për qepje; dizajne [modele] për qendisje; 

modele të printuara; modele për thurje; ngjitëse dekorative për helmete; ngjitëse për 

parakolp; transferues [dekalkomani]; albume të ngjarjeve; skicë e librave; skica; modele të 

arkitektëve; kopje të vizatimeve; prospekte; fotografi [të printuara]; riprodhime grafike; 

riprodhime të artit grafik; printimi i riprodhimeve të artit grafik; vepra artistike prej letrës; 

figura [statuja] prej letrës mache; gravura; litografi; vepra artistike litografike; oleografi; 

karta të rastit; karta që përmbajnë urime universale; kordele për dhurata prej letrës; karta të 

njoftimit [pajisje shkrimi]; karta për ftesa; kartolina; letra; albume; mbajtës të footografive; 

albume për fotografi; ngjitëse [pajisje shkrimi]; albume me ngjitëse; mbajtëse të fotove të 

bëra prej letrës; shënues të librave; stilolapsa [rekuizite për zyrë]; stilografë; stilolapsa 

kimik; stilolapsa me majë rrotullimi; stilolapsa për shkrim; flomasterë shënues; lapsa; 

pastele; shkumës me ngjyrë; shkumës; komplete për ngjyrosje për fëmijë; brusha për 

vizatim; çantë për pajisje shkrimi; çantë prej lëkurës për agjenda dhe planifikues të javës; 

komplete për vizatim; kuti për stilolapsa; kuti për lapsa; pjesët e sipërme të stilolapsave; 

pjesët e sipërme të lapsave; çanta për stilolapsa; çanta për lapsa; mbajtës të stilolapsave; 

mbajtës të lapsave; mbajtës për stilolapsa dhe lapsa; argjilë modelimi për fëmijë; materialet 

dhe komponentët e modelimit që do të përdoren nga fëmijët; mbulesa [pajisje shkrimi]; 

skedarët e dokumenteve [pajisje shkrimi]; mbajtës të dokumenteve [pajisje shkrimi]; 

mushamë tavoline; përkujtes për tavolinë; përkujtues personal; libra për ushtrime [bosh]; 

fletore për shënime; fletore për shënime në formë kubike; blloqe për shënime; fletore për 

shënime; ditarë; axhenda; planifikues javor [pajisje shkrimi]; kopertina e axhendës; 

kopertina javore e planifikuesve; kapakët e broshurave të adresave; kopertinat e albumit; 

kopertinat e librave; dosje [pajisje shkrimi]; etiketa prej letrës ose kartonit; etiketa, që nuk 

janë prej tekstili; etiketa ngjitëse, që nuk janë prej tekstili; peshë për shtypjen e letrës; 

mbajtës faqesh; mprehës lapsash, elektrik ose joelektrik; blloqe për vizatim; shirita ngjitës 

për qëllime shkrimi ose amvisërie; shpërndarës të shiritit ngjitës [pajisje për zyrë]; shirita 

ngjitës për qëllime shkrimi ose amvisërie; thika [presa] për letër [pajisje për zyrë]; fshirëse 

prej gome; fshirëse; produkte për fshirje; mbajtës për shkrim; mbajtës të pasaportave; 

portofolet e llojit të shkrimit; tabela ilustrimi; shirita prej letrës; pajisje shkrimi; mbajtëse e 

bojave; dërrasë për të mbajtur letra; dosje për prezantim; portofole të dokumenteve [pajisje 

shkrimi]; karta të tregtisë, përveç atyre për lojëra; qese prej letrës; qese për blerje prej 

plastikës; qese për blerje prej letrës; qese [zarfe, thasë] prej letrës ose plastikës, për 

paketim; pllaka prej letrës ose kartonit; tabela të printuara reklamuese prej letrës ose 

kartonit; kapëse parash; makina shkrimi, elektrike ose joelektrike.  

18  Kuti prej lëkurës ose tabelë prej lëkurës; çanta prej lëkurës ose tabelë prej lëkurës; rripa 

prej lëkurës; çanta për karta [portofole]; çanta për kartela kreditore [kuleta]; çanta për karta 

për ftesa; mbulesa mobiljesh prej lëkurës; çanta për kartëvizita; çanta për dokumente; thasë 
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[zarfe, çantë postieri] prej lëkurës, për paketim; etiketa prej lëkurës; veshje për kafshë 

shtëpiake; qafore për kafshë shtëpiake; thasë për mbajtjen e kafshëve; trastë tagjie [thes për 

ushqim]; fre [parzmore]; lëkurë, e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar; moleskin [imitim i 

lëkurës]; gëzof; lëkura të papërpunuara; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; 

çanta për blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra 

personale; çanta beli; çanta të Bostonit; çanta për shpatulla; mbathje udhëtimi; çanta plazhi; 

çantë me mbyllëse; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine për 

nxënës; randsele [çanta në shkollë japoneze]; çanta për sport; çanta veshjesh për udhëtime; 

qese; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për mbajtjen e dokumenteve; çanta për çelësa; qese për 

çelësa; kuleta për çelësa; kofer i vogël; thasë, prej lëkurës, për paketim; valixhe; qese për 

mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera personale; çanta këpucësh për udhëtime; 

çanta sportive për të gjitha qëllimet; çantë për shalë; çantë me toke; çantë shpine; ruksakë; 

thasë shpine; valixhe brenda natës; Mbathje [bagazhe]; çanta të makijazhit, nuk janë të 

pajisura; kuti për kapele për udhëtime; kuti për kapele prej lëkurës; kornizat e çantave; 

çanta prej lëkurës për çelësa; rripa të shpatullave [rripa] prej lëkurës; qese prej lëkurës; 

valixhe; valixhe me rrota; komplete për udhëtim [artikuj prej lëkurës]; çanta udhëtimi prej 

lëkurës; çanta për kampim; çanta për alpinistë; çanta me hobe për mbajtjen e foshnjave; 

hobe për mbajtjen e bebeve; qese për bartjen e bebeve; çanta shpine për mbajtjen e bebeve; 

bartës të foshnjave të veshur në trup; ombrella për fëmijë; frena për ruajtjen e fëmijëve; 

ombrella; çadër dielli; shkopinj për ecje; shkopinj alpinizmi; pajisje lidhëse; ombrella golfi; 

mbulesa prej çadrave. 

25  Xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa të rënda; xhaketa të lehta 

[veshje]; xhaketa bomber; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të 

mbushura; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa të papërshkueshëm nga uji; xhaketa 

sendesh [veshje]; xhaketa të poshtme; xhaketa pa mëngë; xhaketa sportive; xhaketa për 

skijim;  xhaketa për snoubord; xhaketa të gjata; xhaketa shushuritëse; xhaketa shushuritëse 

për skijim; xhaketa shushuritëse për dëborë; xhup me kapuç [gëzof me kapuç]; xhup i 

poshtëm; gëzof me kapuç; gëzof i poshtëm me kapuç; xhaketë me lesh; jelekë; jelekë me 

astar që mund të hiqet; xhybe; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurrur; 

pulovër; këmisha; bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; kanatierë; këmisha për 

veshje me kostume; këmishë nate; jelek grash; bluza; xhaketa; xhup; triko; kërcyes 

[pulovër]; fanella [veshje]; fanella sportive; pantallona; pantallona për skijim; pantallona 

për dëborë; pantallona për ski; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra Bermuda; 

xhinse; funde; skorte; pantallona të gjera për pune; veshje për gjimnastikë; kostume për 

vrapim; pantallona për vrapim; kostume për trajnim; kostume për gjurmim; kostume për 

ski; kostume për dëborë; kostume; veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane; xhaketë 

sportive; veshje zyrtare; funde; korse; shirita dore[veshje]; shirita dekorues për kokë 

[veshje]; komplet i veshjeve ; dollakë [pantallona]; dollakë [ngrohës të këmbëve]; ngrohës 

për këmbë; kominoshe; ponço; vello [veshje]; veshje për dasma; veshje të gatshme; veshje 

për jasht; kostume maskaradash; pjesë të sipërme [veshje]; bluza; trikotazh [veshje]; 

çorape; veshje prej lëkure ose imitime të lëkurës; gëzof [veshje]; veshje e papërshkueshme 

nga uji; pantallona; pantallona për djersitje; pelerina; fustane pinafor; toksido; kominoshe 

për fëmijë; gete; gabardina [veshje]; pantallona të gjera; tunika; uniforma shkollore; 

uniforma atletike; kilota për veshje; veshje për golf, përveç dorezave; mansheta; veshje për 

vallëzim; përparëse [veshje]; robdishan për punë; maskë për skijim [veshje]; kimono; 

uniforma për xhudo; uniforma për karate; kostume të banjos; kapele të banjës; kapele noti; 
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kapele dushi; mbulesa plazhi; rroba plazhi; kostume për not; rroba banjo; brekë të banjës; 

mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; pareus; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; 

kapelë për fëmijë; artikuj veshjesh, këpucë dhe kapelë për fëmijë dhe foshnje; pantallona 

për foshnje [veshje]; përparëse, që nuk është prej letre; pajë e fëmijëve [veshje]; rroba fjetje 

të foshnjëve; kostume që përdoren në veshje për fëmijë; çorape; çorape të gjata; çorape 

(triko); çorape sportive; çorape penti; veshje sportive(unitarde); llastikë të çorapeve; kapëse 

llastiku për çorape të shkurta; kapëse llastiku për çorape të gjata; këpucë; këpucë lëkure; 

këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë alpiniste; këpucë vrapimi; 

këpucë për skija; mbathje pas skijimit; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; pantofla; 

pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; take; take për çizme dhe 

këpucë; thembra të brendshme; këllëfe për këpucë; shputa për këpucë; pjesa e sipërme e 

këpucëve; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për skijim; çizme pas 

skijimit; çizme për dëborë; çizme për sport; çizme për kalërim; nallane; këpucë; galloshe; 

dollakë; valenki [çizme të pjerrëta]; breze; mantele; shalle; shall i gjerë për gra; shall prej 

leshi; bandanas [qafore]; foulardë [artikuj për veshje]; kravate; lidhëse harkore; askote; 

shall për qafë; shalle xhepi; ngrohës për qafën; doreza [veshje]; pelena [veshje]; doreza; 

doreza për ski; doreza dëbore; rripa [veshje]; mbajtëse për veshje [varëse]; aski; 

 breza të belit [pjesë të veshjeve]; rripa për para [veshje]; breza për veshje; qafore gëzofi 

[qafore]; krevatë [veshje]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e brendshme; 

këmishë e brendshme për sport; rrip i gjatë [ndërresa]; brekë; të brendshme; mbathje 

[veshje]; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra për boks; pizhame; rroba shtëpie; 

rroba të mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme 

femrash]; korse; pelena [mbathje]; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; pjesa e 

sipërme e kapelës; kapele me ballik; bereta; kapuça [veshje]; pelena veshi [veshje]; ballik 

[veshje].   

28  Aparate për lojëra përveç atyre të adaptuara për përdorim me ekran ose monitor të 

jashtëm; video makina për lojëra; aparate për lojëra; aparate me madhësi xhepi për të 

luajtur video lojëra; makina me madhësi xhepi për video lojëra; makina elektronike me 

madhësi xhepi për lojëra; lojëra që mbahen me dorë me ekrane të lëngshme të kristalta; 

lojëra portative me ekrane të lëngshme të kristalta; makina të pavarura për video lojëra; 

makina arkade për video lojëra; kontrollues për konzolla të lojërave; topa për lojëra; 

numëratorë [disqe] për lojëra; fshika të topave për lojëra; lojëra unazore; aparate konjitive; 

rrota për ruletë; birila [lojëra]; pupla; marioneta; balona; mbështjellje e balonave; lojë me 

rrathë; automjete lodra; automjete lodra të kontrolluara me radio; automjete lodra të 

kontrolluara me telekomandë; makina lodra; kaleidoskopë; maska [gjëra për lojëra]; maska 

teatrore; balona për lojë; pistoleta lodra; kukulla; shtretër të kukullave; shishe për ushqimin 

e kukullave; rroba të kukullave; shtëpi të kukullave; dhoma të kukullave; arushe tedi; maja 

të rrotullimit [lodra]; enigma; bashkim i pjesëve të enigmës; lojëra salloni; celularë [lodra]; 

blloqe ndërtimi [lodra]; disqe fluturuese [lodra]; skuter [lodra]; kuaj lëkundës; domino; 

lojëra ndërtimi; komplete për ndërtimin e lodrave; flluska sapuni [lodra]; rrëshqitëse 

[lojëra]; lojëra praktike [artikuj]; rrjeta për flutura; automjete me nivele të modelit; letra për 

lojë; çanta për letra për lojë; zare; skica [lojëra]; fushë dame; lojëra backgamon; damë 

[lojëra]; lojëra në tabelë; lojëra shahu; komplete për shah; figura shahu; tavolina për lojë; 

tavolina për shah; mah-jong; karta bingo; topa për lojë; rrjeta për sport; shtigje për gara 

[lodra]; lojëra me shigjeta; pishina [artikuj për lojë]; artikuj për ahengje, vallëzime 

[shërbime zbavitëse, shërbime]; çanta për aksesorë për lojëra; pemët e Krishtlindjeve prej 
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materialit sintetik; këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; globe të dëborës; kapele prej letrës 

për festa; kartat për gërvishtje për të luajtur lojëra lotarie; lodra për kafshë shtëpiake; 

pelushë të karaktereve dhe kafshëve; lodra me karaktere prej gomës; figurat lodra të 

animuara dhe të paanimuara; lodra të mbushura dhe lodra të pambushura në formë të 

lodrave me karaktere prej plastikës; kukulla; kukulla të mbushura; pelusha lodra; lodra të 

mbushura; rraketake [lojëra]; rraketake për bebe; rraketake të foshnjës që përfshijnë unazat 

e dhëmbëve; krevat lodër muzikore për fëmijë; palestra për fëmijë; pelushë lodra me 

batanije të bashkangjitura të rehatshme; triçiklet për fëmijë [lodra]; tabela për futboll 

shtëpiak; tavolina për pingpong; çanta për golf, me ose pa rrota; doreza për golf; shkopinj 

për golf; mjete për riparimin e barit [pajisje golfi]; steka të bilardos; majë e stekës së 

biliardos; shënues për biliardo; tavolinë e biliardos; topa të bilardos; rrjeta për tenis; aparate 

për hedhjen e topave të tenisit; raketa për tenis; raketa; raketa; raketa për pingpong; tela për 

raketa; aparate dhe makineri për birrila; çanta për kriket; shkopinj për hokej; tavolina të 

bilardos që funksionojnë me monedha; shirita lidhëse për raketa; skija; ski për dëborë; 

skajet e skive; frena të skive; shtaga për skija; shkopinj për skija; lidhëse të skijave; 

mbulesa të përshtatura për lidhjen e skive; mbulesa të përshtatura për ski; çanta të 

përshtatura për skija; mbulesa të vetme për skija;  lëkurat e fokave [mbulesa për skija]; 

lidhëse për skija alpiniste; skija për sërfim; Bob-saja; disqe për sport; dërras për sërfim; 

slitë [artikuj për sport]; slita për dëborë për përdorim rekreativ; dërrasa për lundrim; dërrasa 

për rrëshqitje në dëborë; biçikleta të palëvizshme për stërvitje; makina për ushtrime fizike; 

foli për skermë; armë harpunë (artikuj sportivë); tega; pajisje për gjimnastikë; armë për 

skermë; parzmore e alpinistëve; pajisje alpinizmi, domethënë, ngjitëse, shirita lidhës, grepa, 

bashkime dhe unaza; paraglanderë; deltaplanë; skejtbordë; borde me susta [artikuj 

sportivë]; shkopinj rrotullues; çanta të dizajnuara posaçërisht për dërrasa për sërfim; 

parzmore për dërrasa për lundrim; direkë për dërrasat për lundrim; armë paintball [aparate 

sportive]; rripa për dërras për surfim; blloqe fillimi për sporte; llastiqe [artikuj sportivë]; 

shufra horizontale për gjimnastikë; rripa për ngritje të peshës [artikuj sportivë]; shufra 

paralele për gjimnastikë; platforma të ushtrimeve; shkopinj për kërcim me shkop; litarë për 

kalim;  doreza për goditje [pajisje për lojëra]; dorëza për skermë; makara për stërvitje; stola 

për stërvitje; litarë për kërcim; aparate për ndërtimin e trupit; aparate për trajnimin e trupit; 

armë për gjuajtje me hark; thasë për goditje; patina; patina në rrota; patina për akull; çizme 

patinazhi me patina të bashkuara; doreza për boks; doreza për bejzboll; doreza për lojëra; 

këpucë për dëbore; rripa për not; unaza për not; dërrasa për not; shkopinj për not; krahë me 

ujë; pluskues krahu për not; xhaketa për not; thirrje për lojën e gjahut; takëm për peshkim; 

shkopinj për peshkim; pajisje për peshkim; harqe për gjueti me hark; sipërfaqe për 

kamuflazh [artikuj sportivë]; pajisje për gjueti dhe peshkim; pluskues për not; doreza për 

not; pluskues për armë me fryerje për not; pluskues për not për përdorim rekreativ; makinë 

pjekëse për kokoshka; transmetuesit [pajisje për ahengje]; balona [pajisje për ahengje]; 

dekorime për pemët artificiale të Krishtlindjeve.   

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online 

(në internet), të preparateve zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, 

detergjent, preparate pë pastrim, lustrim, lustrim dhe gërryerje, sapunë që nuk janë për 

mjekim, parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë që nuk është për mjekim, losione për flokë 

që nuk janë për mjekim, pastë për dhëmbë që nuk është për mjekim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të qirinjve, 

syzeve, syzeve për diell, syzeve kundër vezullimit, syzeve për skijim, syzeve për përdorim 
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në sport, syzeve për not, çantave për syze dhe syze për diell, lenteve për syze dhe syze për 

diell, kornizave për syze dhe syze për diell; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të zinxhirëve për syze dhe syze për 

diell, kordeve për syza dhe syze për diell, pensneve, çantave për pensne, zinxhirëve për 

pensne, korda për pensen, kornizave të penseve, lenteve zmadhuese [optikë]; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të  

mbajtësve, çantave, mbulesave, mbajtësve të aparateve elektronike, çantave të aparateve 

elektronike, mbulesave të aparateve elektronike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë 

në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të aparateve dhe instrumenteve 

shkencore, detare, survejuese, fotografike, kinematografike, optike, për peshim, matje, 

sinjalizim, kontrollim [mbikëqyrje], për shpëtimin e jetëve dhe mësim, të aparateve dhe 

instrumenteve për kryerjen, ndërrimin, shndërrimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin 

e energjisë elektrike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, 

gjithashtu online (në internet), të aparateve për regjistrim, transmetim ose riprodhim të 

tingullit ose imazheve, të bartësve të të dhënave magnetike, disqeve për regjistrim, kompakt 

disqeve, DVD-ve dhe mjeteve të tjera digjitale për regjistrim, mekanizmave për 

funksionimin e aparate me monedha, arkave, makinave llogaritëse, pajisjeve për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterëve, programeve kompjuterike, aparate për shuarjen e 

zjarrit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu 

online (në internet), të aparateve për ndriçim, llambave, metaleve të çmuara dhe lidhjeve të 

tyre, stolive, gurëve të çmuar dhe gjysmë të çmuar, instrumenteve horologjike dhe 

kronometrike, unazave për çelësa, medaljoneve për çelësa, çantave për çelësa, mbajtëseve 

për çelësa, qeseve për çelësa; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve 

të treta, gjithashtu online (në internet), të letrës dhe kartonit, materialeve të printuara, 

materialeve për libra, fotografive, pajisjeve për shkrim dhe artikujve për zyrë, ngjitëseve 

për shkrim ose për qëllime amvisërie, materialeve për artistë dhe vizatime, furçave, 

materialeve udhëzuese dhe mësimore, fletave të plastikës, shiritave dhe thasëve për 

mbështjellje dhe paketim, shiritave për printim, blloqeve për printim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të çantave, 

thasëve dhe mbajtësve [sende prej lëkure], sendeve prej lëkure, lëkurave dhe imitimeve të 

lëkurës, lëkurave të kafshëve, lëkurave të rrjepura, mbathjeve, valixheve për udhëtim, 

ombrellave dhe çadrave, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalëve, rripave, litarëve dhe 

veshjeve për kafshë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, 

gjithashtu online (në internet), të mobiljeve, pasqyrave, kornizave të fotografive, litarëve 

dhe konopë, rrjetave, tendave dhe pëlhurave të gomuara, tendave prej materialeve tekstile 

ose sintetike, velave, thasëve për transportimin dhe magazinimin e pjesës më të madhe të 

materialeve, materialeve për vendosje, mbështjellje dhe mbushje, materialeve të 

papërpunuara të tekstilit me fije dhe zëvendësuesit e tyre; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të tekstileve dhe 

zëvendësuesve të tekstileve, pajisjeve për amvisëri, perdeve prej tekstili ose plastikës, 

mbulesave për shtrat, mbulesave për tavolinë, veshjeve, këpucëve, shamive; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet),  të 

dantellave dhe qëndisjeve, shiritave dhe gajtanëve, butonave, grepave dhe kasnakëve, 

fërfërave dhe gjilpërave, luleve artificiale, dekorimeve të flokëve, flokëve artificiale, 

qilimave, tepihave, dyshekëve dhe hasrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online, të lojrave, lodrave dhe sendeve për lojëra, 
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aparateve për lojëra, artikujve për gjimnastikë dhe sport, dekorimeve për pemët e 

Krishtlindjeve, artikujve të duhanpirësve; prezantimeve të mallrave në media të 

komunikimit, me qëllim të shitjes me pakicë; Informim dhe këshilla komerciale për 

konsumatorët [zyrë për këshilla për konsumatorët]; promovim të shitjeve për të tjerët; 

shërbime të jashtme [asistencë afariste]; shërbime të prokurimit për të tjerë [blerje të 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; demonstrim të mallrave; mbulim të 

dollapëve të dyqaneve; kërkim të sponsorizimit; kërkime afariste; informacione afariste; 

përpunim administrativ i porosive për blerje; organizim dhe administrim të programeve të 

besnikërisë së klientit; administrim të programeve të besnikërisë së konsumatorit; 

udhëheqje të ankandit; shërbime të ankandeve të ofruara në internet; administrim komercial 

për licencimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; organizim të sfilatave të modës për 

qëllime promovuese; organizim evenimenteve, ekspozitave, panaireve tregtare dhe sfilatave 

të modës për qëllime tregtare, promovuese dhe reklamuese; organizim të panaireve tregtare 

për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim të evenimenteve reklamuese; rregullim 

dhe zhvillim të evenimenteve për promovim dhe marketing; evenimente për marketing; 

shërbime për shkurtimin e lajmeve; marrëdhënie me publikun; reklamim olajn në rrjet 

kompjuterik; reklamim të mallrave dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve të 

telefonisë celulare dhe postës elektronike; vendosje të afisheve; dhënie me qira të hapësirës 

për reklamim; dhënie me qira të materialeve për reklamim; shpërndarje të materialit për 

reklamim; shërbime të agjencisë së reklamimit; modelim për reklamim ose promovim të 

shitjeve; shkrim të teksteve reklamuese; botim të teksteve reklamuese; promovim të shitjes 

së mallrave të modës përmes artikujve promovues në revista; shpërndarje të mostrave;  

shpërndarje dhe përhapje të materialeve reklamuese [fletëpalosje, prospekte, materiale të 

printuara, mostra]; shërbime të planifikimit të reklamave; shërbime promovuese; shërbime 

të tregtimit; optimizim të kërkimeve për promovimin e shitjeve; optimizim të frekuentimit 

të faqeve në internet; konsulencë në lidhje me strategjinë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjinë e komunikimit për marrëdhëniet me publikun; strategji 

për media sociale dhe konsulentë për marketing; menaxhimi të biznesit dhe konsulencë të 

organizimit; shërbime këshillimi dhe konsulente në fushën e strategjisë së biznesit; 

konsulencë për administrimin e biznesit në lidhje me strategjinë, marketingun, prodhimin, 

personelin dhe çështjet e shitjes me pakicë; kërkim afarist; ndihmë për menaxhimin e 

biznesit; planifikimi i strategjisë së marketingut; këshilla në fushën e menaxhimit të 

biznesit dhe marketingut; informacione biznesi dhe shërbime këshillimore të kontabilitetit; 

shërbime të agjencisë import-eksport; parashikim ekonomik; hulumtim të marketingut; 

studime të tregut; hetime të biznesit; sondazh të opinioneve; ekskluzivitet, gjegjësisht 

shërbime të bëra nga një ekskluzivitet, gjegjësisht, ndihmë në drejtimin ose administrimin e 

ndërmarrjes industriale ose tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe menaxhimin e një 

ndërmarrjeje tregtare; sigurim të një udhëzuesi online (në internet) për informacione 

komerciale në Internet; përpilim të indekseve të informimit për qëllime komerciale ose 

reklamuese; përpilim të informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative për zhvendosjen e bizneseve; auditim të biznesit; llogarimbajtje; kontabilitet; 

vendosje dhe rekrutim të personelit; konsulencë për menaxhimin e personelit; shërbime 

sekretare; dhënie me qira të makinave shitëse; administrim afarist të hoteleve; shërbime 

fotokopjuese; menaxhim të biznesit të artistëve interpretues; shërbime të kompjuterizuara të 

mbajtjes së regjistrave të biznesit.  
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41  Transmetim të ngjarjeve argëtuese, ngjarjeve kulturore, ngjarjeve të drejtpërdrejta 

sportive, ngjarjeve edukative, dhe argëtuese dhe aktivitete kulturore; shërbime argëtuese; 

organizim, prodhimi, prezantimi dhe mbajtje të koncerteve muzikore, festivaleve, turneve 

dhe shfaqjeve, evenimenteve dhe aktiviteteve të tjera muzikore dhe kulturore; aranzhim të 

ngjarjeve filmike, ngjarjeve muzikore, ngjarjeve kulturore dhe sportive dhe ngjarjeve 

argëtuese drejtpërdrejt; organizim të sfilatave të modës për qëllime argëtimi; argëtime në 

formë të sfilatave të modës; aranzhim të ceremonive të ndarjes dhe mbrëmjeve gala për 

qëllime argëtimi; planifikim të ahengjeve [argëtim]; organizim dhe prezantim të shfaqjeve, 

garave, lojërave, koncerteve dhe evenimenteve argëtuese; organizim të ballove; organizim 

të ekspozitave për qëllime kulturore; organizim të ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative; sigurim të pajisjeve për rekreacion; sigurimi të pajisjeve dhe shërbimeve për 

rekreacion; sigurim të informacionit në lidhje me arsimin, trajnimin, argëtimin, sportet dhe 

aktivitetet kulturore; sigurimi të informacionit në lidhje me ngjarjet argëtuese dhe argëtimit 

përmes rrjeteve online (në internet) dhe Internetit; prodhim dhe prezantim të regjistrimeve 

audio dhe video, dhe imazheve të lëvizshme; shërbime të botimeve elektronike; shërbime 

botuese dixhitale online (në internet); botim online (në internet) të librave dhe revistave 

elektronike; shërbime video digjitale, audio dhe të botimit argëtues multimediatik; botim të 

revistave të modës për qëllime argëtimi; shërbime të raportimit të lajmeve në fushën e 

modës; publikim të materialit multimediatik online (në internet); botim elektronik në 

kompjuter; botim të librave vjetorë; botim të kalendarëve; botim të broshurave; botim të 

gazetave; botim të katalogëve; botim të librave, revistave dhe teksteve të tjera, përveç 

teksteve botuese; botimi të lëndës së shtypur, gjithashtu në formë elektronike, përveçse për 

qëllime reklamimi; botim të teksteve, përveç teksteve botuese; publikim elektronik të 

informacionit për një gamë të gjerë temash online (në internet); shërbime botuese; sigurimi 

të botimeve elektronike online (në internet), që nuk mund të shkarkohen; shkrim të 

teksteve; shërbime prezantuese, përveç atyre për qëllime reklamuese; aranzhim të 

simpoziumeve dhe seminareve trajnuese; aranzhim dhe mbajtje të konferencave, 

konventave, ekspozitave arsimore, klasave, ligjëratave, seminareve dhe trajnimeve; 

aranzhim të kurseve për trajnim; aranzhim të trajnimit përmes një rrjeti global kompjuterik; 

mbajtje të kurseve mësimore, arsimore dhe trajnuese për të rinjtë dhe të rriturit; realizim të 

punëtorive trajnuese; mbajtje të kurseve arsimore; trajnim në fushën e projektimit; trajnim 

për njohjen e produkteve të rrejshme për parandalimin e falsifikimit; realizim të kurseve të 

trajnimit në fushën e teknologjisë dhe inovacionit; edukim dhe trajnim në fushën e 

përpunimit elektronik të të dhënave; edukim dhe trajnim në lidhje me ruajtjen e natyrës dhe 

mjedisit; trajnim afarist; trajnim i aftësive profesionale; udhëzime profesionale [këshilla për 

arsim ose trajnim]; arsim të lartë, arsim akademik, gjuhësor dhe profesional të arsimit dhe 

shërbimeve të trajnimit; fotografisë; raportimit fotografik; shërbimeve të klubit shëndetësor 

[trajnim shëndetësor dhe fitnesi]; shërbime të klubit [argëtim ose arsim]; shërbime klubi në 

formë të argëtimit; organizim të ngjarjeve dhe garave sportive; sigurim të pajisjeve të 

golfit; sigurim të edukatës fizike, lojërave dhe pajisjeve sportive; dhënie me qira të 

pajisjeve sportive, përveç automjeteve; dhënie me qira të terreneve sportive; sigurim të 

pajisjeve për sporte dimërore; sigurim të ambienteve sportive; dhënie me qira të pajisjeve 

për lojëra; aranzhim të lojërave dhe garave përmes Internetit; organizim të lojërave dhe 

garave; organizim të garave arsimore, argëtuese, kulturore dhe sportive; aranzhim të 

konkurseve të bukurisë; organizim të llotarive; sigurim të argëtimit online (në internet) në 

formë të shfaqjeve të lojës; shërbime elektronike të lojërave të ofruara përmes Internetit ose 
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ndonjë rrjeti tjetër të komunikimit; shërbim të lojërave të ofruara në internet nga një rrjet 

kompjuterik; sigurim të fushave rekreative në formë të këndeve për lojëra për fëmijë; 

sigurimin e shërbimeve argëtuese arsimore për fëmijët në qendrat jashtëshkollore; 

ekskluzivitet, gjegjësisht shërbime të bëra nga një person ekskluziv, që është trajnim 

themelor i personelit dhe transferim i njohurive të biznesit dhe organizimit [trajnimit]; 

ekskluzivitet, gjegjësisht, shërbime trajnimi të bëra nga një person ekskluziv, që është 

transferim i njohurive teknike; modelim për artistët; shërbime muzeu; sigurim të objekteve 

të muzeve [prezantim, ekspozita]; dhënie me qira të veprave artistike; shërbime 

interpretuese dhe përkthyese; shërbime të parkut zbavitës; shërbime të kampit të pushimeve 

[argëtuese]; shërbime të diskotekave; shërbime për rezervim dhe prenotim të biletave për 

argëtim, ngjarje sportive dhe kulturore; shërbime të agjencisë së biletave [argëtim]; sigurim 

të muzikës digjitale që nuk mund të shkarkohet nga Interneti; sigurimi i videove online (në 

internet), që nuk mund të shkarkohen.  

42  Dizajnim të veshjeve; dizajnim të aksesorëve të modës; dizajnim të modës; modelim të 

këpucëve; modelim të veshjeve; modelim të shamive; stoli dhe modelim të stolive; sigurim 

të informacionit në lidhje me shërbimet e dizajnimit të modës; stilim [dizajn industrial]; 

dizajnim të artit industrial dhe grafik; shërbime ilustruese; konsulencë arkitekturore; 

konsulencë për dekorim të brendshëm; dizajn të brendshem; dizajnim të dekorit të 

brendshëm; dizajne komerciale artistike; modelim të paketimit; zhvillim, dizajnim dhe 

azhurnim të faqeve të internetit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk 

mund të shkarkohet për të pamundësuar shpërndarjen e përmbajtjes multimediatike dhe 

komenteve mes përdoruesve; krijim, dizajnim, zhvillim dhe mirëmbajtje të faqeve të 

internetit; autorizim elektronik të faqes; krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të internetit; 

administrim të të drejtave të përdoruesve në rrjetet kompjuterike; krijim dhe dizajnim të 

indekseve të informacionit duke u mbështetur në ueb faqe për të tjerët [shërbime të 

teknologjisë së informacionit]; sigurim të motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

përmes rrjeteve të komunikimit; sigurim të motorëve të kërkimit në Internet me mundësi 

specifike të kërkimit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve online (në 

internet) dhe mjeteve të softuerit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të programeve 

softuerike që nuk mund të shkarkohen, të arritshme përmes një faqe të internetit; sigurim të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të biznesit që nuk mund të shkarkohet; sigurimi të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk mund të shkarkues online (në internet) për 

importimin dhe administrimin e të dhënave; mirëmbajtje të aplikacioneve multimediatike 

dhe bashkëvepruese; mirëmbatje e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe 

informacioneve të kompjuterizuara; konsulencë për krijimin e faqeve të internetit; 

konsulencë në lidhje me krijimin e faqeve ballina dhe faqeve të Internetit; konsulencë në 

fushën e integrimit të sistemit kompjuterik; modelim të sistemit kompjuterik; dizajnim dhe 

zhvillim të bazave të të dhënave elektronike; dizajnim dhe zhvillim të sistemeve për futjen, 

daljen, përpunimin, shfaqjen dhe ruajtjen e të dhënave; shërbime të kriptimit dhe 

deshifrimit të të dhënave; dizajnim, mirëmbajtje, dhënie me qira dhe azhurnim të 

programeve kompjuterike; dizajnim, azhurnim dhe dhënie me qira të programeve 

kompjuterike; konfigurim, instalim, diagnostikim të gabimit, riparim, azhurnim dhe 

mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të programeve kompjuterike 

për lexim, transmetim dhe organizim të të dhënave; dizajnim, zhvillim, mirëmbajtje dhe 

azhurnim të programeve kompjuterike për përpunimin e fjalëve, përpunimin e të dhënave 

dhe kontrollin e procesit; dhënie me qira të programeve kompjuterike; konsulencë për 
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sigurinë e të dhënave; konsulencë për sigurinë e internetit; konsulencë në dizajnimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; ofrues të shërbimeve të jashtme në fushën e 

teknologjisë së informacionit; kontroll të cilësisë; kontroll të cilësisë së mallrave dhe 

shërbimeve; kontroll të cilësisë së mallrave të prodhuara pjesërisht; testim të kontrollit të 

cilësisë; inspektim të mallrave për kontroll të cilësisë; realizim të testeve për kontrollin e 

cilësisë; testim të cilësisë; testim, analizë dhe vlerësim të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve me qëllim të certifikimit; shërbime të kontrollit të cilësisë për qëllime të certifikimit; 

shërbime të testimit për certifikimin e cilësisë ose standardeve; testime teknike dhe 

shërbime të kontrollit të cilësisë; testimin e kontrollit të cilësisë dhe konsulencës që lidhen 

me të; konsulencë për sigurimin e cilësisë; monitorim të procesit për sigurimin e cilësisë; 

testim të sigurisë së produktit të konsumatorit; testim të lëndëve të para; testim të tekstilit; 

testim, vërtetim dhe kontroll të cilësisë; projekte dhe studime teknike kërkimore; zhvillim 

të metodave të matjes dhe testimit; survejim; shërbime laboratorike analitike; hulumtime 

dhe analiza laboratorike; mundësim të këshillave teknike në fushën e kërkimit shkencor dhe 

industrial; analizë dhe vlerësim të zhvillimit të produktit; shërbime kërkimore për 

zhvillimin e produkteve të reja; zhvillim të teknologjisë së re për të tjerët; ekskluzivitet, 

gjegjësisht shërbime të bëra nga një person ekskluziv, që është konsulencë në lidhje me 

planifikimin dhe dizajnimin e sipërfaqeve të dyqaneve, dekorim të brendshëm të dyqaneve 

dhe shenja përkatëse. 
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(511) 13  Armët e zjarrit;municion dhe predha;eksplozivëve;fishekzjarre. Armët;Armët që 

lëshojnë sonda në muskul për të kryer një goditje të rrymë elektrike për të shkaktuar 

dhimbje dhe/ose për të ndërhyrë në funksionimin e muskujve;Modulet elektronike për 

instalim si pjesë përbërëse në ose në ndonjë prej armëve të lartpërmendura, përkatësisht, 

module që përmbajnë bateri ose ruajtje të të dhënave ose funksionimin e armëve ose 

regjistrimin e funksionimit të armëve;Armët që pëçojnë një goditje të rrymë elektrike 

përmes muskujve për të shkaktuar dhimbje dhe/ose për të ndërhyrë në funksionimin e 

muskujve, domethënë, armët, pistoletat, pushkët, prodhimet elektronike dhe predhat që 

kanë qark, që pëçon rrymën elektrike;Armë dore që kanë terminale për pëçimin e rrymës 

elektrike përmes muskujve afërsisht me terminalet për të shkaktuar dhimbje dhe/ose për të 

ndërhyrë në funksionimin e muskujve;armët që lëshojnë sonda në muskul për të përçuar një 

goditje të rrymës elektrike nga arma përmes sondave për të shkaktuar dhimbje dhe/ose për 

të ndërhyrë në funksionimin e muskujve;Gëzhoja që përmbajnë shigjeta të lidhura me 

tela;Këllëfe për mbajtjen e ndonjë prej armëve të lartpërmendura;Regjistruesit dhe 

transmetuesit e incidenteve nisës për aktivizimin e ndonjë prej armëve të lartpërmendur.  
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(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, hulumtues, detarë, matës, fotografikë, 

kinematografikë, audiovizual, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), 

testim, inspektim, për shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për 

përçimin, ndryshimin, transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e 

shpëndarjes së elektricitetit; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim 

ose përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuer kompjuterik, media dixhitale të zbrazta ose analoge të regjistrimit dhe ruajtjes; 

mekanizma për aparate që vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina 

llogaritëse;kompjuterë dhe paisje anësore për kompjuterë; kostume zhutjesh, maska për 

zhytës, kufje (tamponë) veshësh për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notues, dorëza për 

zhytës, aparate për frymarje për not nënujor; aparate për të fikur zjarrin. Aparate për video 

dhe audio incizime, përfshi kamerat dhe regjistruesit digjital; Aparatet për rimbushjen në 

vend të një baterie të brendshme të një aparati fotografik ose regjistruesi dixhital; Media e 

regjistruar që ka regjistruar dëshmi video, audio dhe fotografike; Kapse për montim në 

kamërë për tjaë bashkangjitur një aparat regjistrimi video dhe audio në veshje, syze ose 

helmeta; Paisje (harduer) kompjuterike; Pajisje kompjuterike për komunikim midis shumë 

kompjuterëve dhe ndërmjet kompjuterave dhe rrjeteve kompjuterike lokale dhe globale; 

Radio, radio transmetues dhe pranues; Aparatet e komunikimit në rrjet; Pajisje sistemi të 

pozicionimit global; Pajisje të pozicionimit dhe komunikimit global, pajisje navigimi dhe 

pajisje monitorimi të automjeteve, përkatësisht, radio dhe sistemet globale të pozicionimit 

transponderë dhe marrësit; Softuer kompjuterik për transmetimin e të dhënave, imazheve, 

audio dhe video nga rrjetet e komunikimit pa tel dhe internet; Softueri i aplikueshëm 

kompjuterik, përkatësisht, një aplikacion që lejon një pajisje regjistrimi video të lidhet me 

një server komunikimi për qëllime të futjes, ruajtjes, përpunimit ose nxjerrjes së 

informacionit lidhur me audio/videot e regjistruara, vendndodhjen e kompjuterit të klientit, 

ose informacione nga pajisjeve tjera për vido regjistrime; Aplikacione për celularë për 

rishikim video; Aplikacione për celular ose ridëgjim audio; Aplikacione për celular për 

regjistrimin e narracionit; Aplikacionet për celular për redaktim; Këllëf dhe pajisje shtesë 

për mbajtjen e një aparati fotografik dhe paketë baterie; syze dielli, korniza për syze; pajisje 

për syze, përkatësisht shirita për syze; Arka për syze; dhe syze; Sisteme të harduerit dhe 

softuerit kompjuterik për integrimin dhe kontrolliin e sistemeve të ndryshme të 

komunikimit dhe armëve.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shërbime për 

përpunimin e të dhënave; shërbime biznesi, përkatësisht, sigurimi i bazave të të dhënave 

kompjuterike për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave, imazheve, audio dhe video; 

Shërbime biznesi, përkatësisht, sigurimi i të dhënave kompjuterike për të lehtësuar 

komunikimin midis individëve, armëve, pajisjeve të video regjistrimit dhe automjeteve; 

shërbime të menaxhimit të biznesit, përkatësisht, menaxhimin e të dhënave dhe 
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informacionit në fushat e zbatimit të ligjit, sigurinë private, burgjeve, përgjigësit e parë dhe 

shërbimit urgjencës mjekosre; shërbime këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha si 

më sipër.  

38  Shërbime telekomunikacioni. Komunikim ndërmjet kompjuterëve; shërbime 

komunikimi, përkatësisht, transmetimi i tekstit, imazheve, audio dhe 

videove me anë të rrjeteve të komunikimit pa tel, përfshirë internetin, intranetin, 

ekstranetin, komunikimin celular, dhe rrjetet celulare dhe satelitore; sigurimi i lidhjeve 

telekomunikuese në bazat e të dhënave kompjuterike dhe internetit nga pajisjet elektronike 

mobile dhe terminalet e kompjuterit; transmetimi i vido materialeve nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global; shërbime të mesazheve elektronike dhe shërbime të mesazheve 

dixhitale pa tel; shërbime këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha si më sipër.  

41  Arsimim; sigurimi i trejnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Shërbime 

fotografi; shërbime fotografie dhe video, përkatësisht, kapje fotografike dhe video; analiza 

dhe raportimi i imazheve fotografike dhe videoklipeve për qëllime trajnimi;  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe dizajno lidhur me këto; 

analiza industriale, shërbime të kërkimeve industriale dhe dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të kualitetit dhe autenticitetit;; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik. Shërbime kompjuterike, përkatësisht, sigurim i softuerit kompjuterik që 

lejojnë një përdorues të ngarkojë në distancë, të hyjë, të shikojë, modifikojë dhe të 

menaxhojë të dhënat, videot dhe audiot; shërbime kopjuterike i softuerit, përkatësisht, 

sigurimi i softuerit kompjuterik që lejon një përdorues të menaxhojë sistemet e armëve, 

sisteme vëzhgimi video që vendosen në kokë dhe në trup, sisteme të video mbikqyrjes që 

përdoren në ndërtesa dhe sisteme të video mbikqyrjes që përdoren në automobila; shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, sigurimi i softuerit kompjuterik që lejon një përdorues të 

komunikojë pa tel me kompjuterët e tjerë dhe pajisjet elektronike mobile; shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit që lejojnë 

transmetimin e të dhënave të zgjedhura video, audio dhe fotografike për të tjerët, 

konfigurimin e softuerit kompjuterik dhe sistemeve harduerike për sistemet e armëve, 

sistemet e video mbikqyrjes të vendosura në kokë dhe trup, sistemet e videove mbikqyrjes 

që përdoren në ndërtesa, dhe sistemet e videove mbikqyrjes që përdoren në automobila; 

ruajtja elektronike e të dhënave, video dhe audio për të tjerët të marra nga kamerat e 

mbikqyrjes, armët, pajisjet elektronike mobile dhe kompjuterët; interpretimi i videos për të 

identifikuar segmente specifike që përmbajnë ngjarje të paracaktuara; shërbime këshillimi 

dhe konsulence në lidhje me të gjitha si më sipër.  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve. Monitorimi elektronik i njerëzve dhe objekteve për qëllime të 

sigurisë; monitorimi në internet/online për qëllime të sigurisë, gjegjësisht, sigurimi i një 

platforme për video monitorimin të njerëzve dhe objekteve, e shikueshme përmes një rrjeti 

kompjuterik global; shërbime të mbikëqyrjes që përmbajnë sisteme të vëzhgimit të armëve, 

përdorimin e video kamerave që mund të vendosen në kokë dhe trup, dhe sisteme të video 

mbikqyrjes që mund të përdoren në ndërtesa, dhe sisteme të video mbikqyrjes që përdoren 

në automobila, dhe kompjuterë dhe pajisje elektronike mobile që sigurojnë informacione 

specifike për vendndodhjen në lidhje me videon; shërbime të verifikimit të identifikimit, 

përkatësisht, interpretim i videos për të identifikuar segmente specifike që përmbajnë 

ngjarje paraprake; shërbime këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha si më sipër.  
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(511) 6  Materiale ndërtimi dhe konstruksionesh dhe elemente prej metali; Strukturat dhe 

ndërtesat e transferueshme prej metali; Kontejnerë, dhe artikuj transporti dhe pa-ketimi, 

prej metali; Mbulesa prej metali për ndërtim; Hapësiratndarese që janë ndërtuar me 

elementë prej metali; Ganxha prej metali; Pllaka lidhëse; Materiale përforcuese prej metali 

për ndërtim; Shufra përforcuese prej metali; Kunjat për-forcuese prej metali për kallepe; 

Veshjet pej metali për ndërtimin; Materiale ndërtimi metalike; Komponentët e ndërtimit 

prej (Metal -) në formën e pllakave; Njësi ndërtimi modulare prej (Metal -); Struktura 

ndërtimi prej metali; Materiale ndërtimi çeliku; Materiale përforcimi (Metal -) për ndërtim; 

Bullona prej metali; Kushineta urë [materiale ndërtimi] prej metali; Kunjeza metalike; Priza 

muri prej metali; Kllapa prej metali për ndërtim; Komponentët e fasadës së ndërtimit prej 

metali; Komponentet metalikë të para fabrikuar për themelet e ndërtimit; Materiale 

ndërtimi zjarrduruese prej metali; Ornamente metalike për përdorim në ndërtim; Skela 

kornizë prej metali; Skeleteri prej metaleve për ndërtimin; Grilat metalike, Lidhje/aliazhe te 

metaleve të zakonshme; Materiale përforcuese, prej metali, për beton; Minierale metali; 

Kornizat e metaleve për ndërtim; Aliazhe prej metali për përdorim në ndërtim; Kornizat e 

metaleve për ndërtim; Strukturat thithëse të tingul-lit (akusitike) prej metali për ndërtesa; 

Vida prej metali; Shina te varura tavanore prej metaleve; Celik i pafarkëtuar ose gjysëm i 

farkëtuar; Përforcim çeliku për përdorim në ndërtimin e dyshemeve të betonit; Aliazh 

çeliku të papërpunuar ose gjysëm të farkëtuar; Ndërtesa çeliku; Shufra prej metali; 

Mbërthecka metalike të çatisë; Kornizat e metaleve për tavane; Struktura të 

transportueshme prej metali; Pajisjet e dyerve, prej metali; Shtresa prej metali për ndërtim; 

Shtresat e murit prej metali [ndërtimi]; Kllapa prej metali për ndërtim; Pajisjet arkitektonike 

të bëra prej metaleve të zakonshëm dhe lidhjeve të tyre; Lidhese prej metali për përdorim 

në ndërtim; Kundërvida prej metali; Kundërvida, vida, bulona dhe shula/mbyllesa prej 

metali; Gozhda; Garzë teli; Strukturat thithëse të tingullit prej metali për ndërtesa; Trarë 

[pjesë të shkallëve] prej metali; Shkelse e shkalleve [shallarja] prej metali.  

17  Materiale dhe artikuj izolues; Mbulesa betoni për beton prej plastike; Material i per-

forcues që nuk është prej metali; Materiale izoluese; Tavanet e bëra nga fibra minerale për 

izolim te ndërtesave; Taposësa, mbyllësa dhe mbushës; Dielektrikë [izolatorë]; Tekstura 

rezistente ndaj nxehtësisë [izolimi]; Fibra për qëllime izoluese; Fibra sintetike, përveçse për 

përdorim ne tekstil; elastomers; Materialet izoluese zjarrduruese; Tuba, gypa, zorra 

fleksibël dhe pajisje të tyre, përfshirë valvola, jo metalike; Tekstura të ngopura me rrëshirë 

për fabrikimin e komponenteve; Tekstu-ra të fibrave inorganike për t'u përdorur si izolim; 

Tekstura të fibrave të prodhuara kimikisht për t'u përdorur si izolim; Fije qelqi dhe lesh 

xhami; Tekstura me fibra/fije qelqi për izolim; Tekstile të papërshkueshëm nga zjarri me 
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fije qelqi; Fijet e qelqit për përdorim në prodhimin e izolimit të ndërtesave; Zorrë e 

përforcuar me fije qel-qi; Artikuj dhe materiale zjarrdurues dhe parandalues ndaj zjarrit; 

Fibra-qelqi për izolim; Tekstura prej fibra-qelqi për izolim; Izolim i fibrave të qelqit për 

përdorim në ndërtim; Rrjeta tekstil me fije qelqi për qëllime izoluese; Izolante; Materiale 

izolu-ese, Materiale izoluese të prodhuara nga plastika; Izoluesit për përdorim në mbro-

jtjen e ndërtesave; Materiale izoluese për ndërtim; Materiale izoluese të fibrave të qelqit për 

përdorim në ndërtim; Materialet e izolimit të tingullit( mbrojtje te zhurmave); Materialet 

izoluese të prodhuara nga plastika; Plastikë e ekstruduar [produkte gjysëm të gatshme]; 

Plastike e ekstruduar në formën e shufrave, bllo-qeve, fishekëve, shufrave, fletëve dhe 

tubave për t’u përdorur në prodhim; Plasti-kë të ekstruduar në formën e shufrave për 

përdorim në prodhim; Plastikë të ekstruduar në formën e shufrave për përdorim në 

prodhim; Plastikë të ekstruduar në formën e tubave për përdorim në prodhim; Plastika e 

derdhur me injeksion; Ma-terialet plastike në formën e seksioneve [produkte gjysëm të 

gatshme]; Zorrë fleksibël e plastikës me thyrje teli; Gypa fleksibël të përbërë nga plastika; 

Izolim fleksibël i tubave plastikë; Materialet izoluese të prodhuara nga pllaka; Plastikë në 

formën e fletëve, filmit, blloqeve, shufrave dhe tubave; Materialet plastike në formën e 

shufrave [produkte gjysëm të gatshme]; Materialet plastike në formën e seksioneve 

[produkte gjysëm të gatshme]; Fletë llamarine metalike për izolimin e ndërtesave; Fibra 

minerale; Tabela per mbrojtje nga zhurma për përdorim në ndërtesa; Materiale izoluese të 

shkumës për përdorim në ndërtim dhe ndërtim; Ma-terial i izolimit termik për ndërtimin e 

nençative; Vulosësa për ndërtesa; Mbulesa shkumë për përdorim si izolim ndërtimi; 

Mbulesa shkumash poliurenike për përdo-rim si izolim ndërtimi; tabela të forta ndreqëse 

për përdorim në ndërtesë; Materiale izoluese të tingullit për ndërtesa; Panele akustike për 

ndërtesa; Shkumë për përdo-rim në izolimin e zërit; Materialet e izolimit të tingullit; Shirita 

zvogelimi të zhurmës [gome]; Pllaka thithëse të tingullit; Materiale izoluese akustike; 

Niveli i dyshemesë së dyshemesë me tinguj të kontrolluar; Panelet e pengesave izoluese 

akustike; Insulantë akustikë; Izolim akustik për ndërtesa; Gome për izolimin e zërit; Panelet 

izoluese akustike të bëra nga materiale jo metalike; Pllaka të lehta minerale të le-shit për 

qëllime izolimi akustik; Laminat që përmbajnë shkumë poliamide për izolim akustik; 

Artikuj dhe materiale për izolim akustik; Izolante; bordurë   e shkallëve prej gome  

19  Materiale dhe elemente ndërtimi dhe ndërtimi, jo prej metali; Strukturat dhe ndërtesat e 

transportueshme, jo prej metali; Materiale përforcuese, jo prej metali, për ndërtim; 

Përforcim strukturor (jo metalik -) për qëllime ndërtimi; Lidhje (jo metalike -) për përdorim 

në ndërtim; Trare (jo metalike -) për qëllime ndërtimi; El-ementë strukturorë (jometalë) për 

përdorim në ndërtim; Përbërës të parafabrikuar të ndërtesave (jo metalike -); Elemente 

ndërtimi betoni; Përbërësit e ndërtimit të drurit; Elemente ndërtimi të plastikës; Elementë 

ndërtimi të prodhuar (jometal -); Elemente ndërtimi të parafabrikuara (jo-metalike -) për në 

vendin e montimit; Ma-teriale ndërtimi jo metalike; Materiale ndërtimi jo metalike për 

livelim (mastar); Ma-terialet konstruksionale intumesente (te papershrueshme); Materiale 

ndërtimi prej betoni; Materiale shtrese izoluese ndaj lagijes (jo metalike -); Materiale 

ndërtimi zjarrduruese, jo prej metali; Materiale për ndërtimin e çatisë (jo metalike -); Mate-

riale ndërtimi bitumi; Materiale ndërtimi që përbëhen nga qelqi; Materiale ndërtimi të 

materialit plastik; Materiale ndërtimi plastike të përforcuara me fibra; Materiale ndërtimi jo 

metalike që kanë veti akustike; Ndërtimi i shtresave të betonit të armuar me plastikë dhe 

fije qelqi; Materiale ndërtimi të bëra prej fibrave shkëmbore; Materiale ndërtimi prej guri 

artificial; Materiale ndërtimi prej guri nat-yror; Vulosësa të papërshkueshme nga zjarri në 
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natyrën e materialeve të ndërtimit; Materiale ndërtimi intumeshente; Panele ndërlidhëse (jo 

metalike -) për ndërtim; Blloqe ndërtimi që përfshijnë materiale izoluese; Materiale 

ndërtimi të materialit plastik; Pllaka, jo prej metali, për ndërtim; Njësi modulare të kornizës 

hapësinore, jo prej metali; Ndërtesa të parafabrikuara jo-metalike; Shtylla betoni për t’u 

përdorur si materiale ndërtimi; Kushineta urë [materiale ndërtimi] jo prej metali; Mbylles 

boshlleqesh, jo prej metali, për beton; Mure betoni për ndërtim; Shufra përforcimi, jo prej 

metali; Lidhje zgjeruese të materialeve jo metalike për përdorim në ndërtim; Kllapa, jo prej 

metali, për ndërtim; Derrase fibrash [materialet e ndërtimit]; Përbërësit e konstruksionit 

fasadës prej materialeve jo metalike; Ele-mentë fasadash ndërtimi jo metalikë; Pllaka me 

pamje, jo metalike për t’u përdorur në ndërtesa; Veshja (jo metalike -) për fasadat; Përbërës 

të parafabrikuar të ndërtesave (jo metalike -); Elemente ndertimi prej betoni të 

paraformuara te pa-raderdhura; Ndërtesa të parafabrikuara jo-metalike; Fletëtip llamarine 

për ndërtim (jo prej metali); Format zjarrduruese [jo metalike]; Njësi ndërtimi modulare (jo 

met-alike -); Shtresa te jashtme (jometalike) për përdorim në ndërtim ose ndërtim; Ma-

teriale të endura (jo metalike -) për përdorim në ndërtesa; Skela, jo prej metali; Skeleteria 

për ndërtim, jo prej metali; Rrjetëza, jo prej metali; Rrjeteza prej xhami për qëllime 

ndërtimi; Pllaka xhami për përdorim në ndërtim; Llaç për ndërtim; Tekstura stabilizuese (jo 

metalike -) për përdorim në ndërtim; Panele Fibre për ndërtim; Materiali per themele 

(jometal -) për përdorim në ndërtim; Njësi modulare (jometalike) për ndërtimin e 

ndërtesave të parafabrikuara; Drenazhues jo-metalike për përdorim në ndërtimin e sistemit 

të hidroizolimit të bodrumit; Minerale jo-metalike për ndërtim ose ndërtim; Plastikë 

transparente për t’u përdorur në ndërtim; Panele me pllaka transparente për qëllime 

ndërtimi; Plastikë të zgjeruar për t’u përdorur në konstruksion; Filma prej plastikës për 

përdorim në ndërtesë; Panele ndertimi prej materialeve plastike; Panele me shumë shtresa 

plastike për përdorim në ndërtim; Panele plastike transparente për qëllime ndërtimi; 

Kornizat strukturore (jometalike) për ndërtesa; Rrjetëza (jometal -); Plastikë e zgjerueshme 

për t’u përdorur në ndërtim; Ndërtesat njëcopeshe (jo metalike -); Trare (jo met-alike -) për 

qëllime ndërtimi; Korniza/struktura për ndërtim, jo prej metali; mbylleset e qosheve per 

muret tip kartonxhes jo prej metali [materiale  ndërtimi]; Tekstura përforcuese (jo metalike 

-) për ndërtim; Rrjet përforcues i bërë nga fi-brash tekstile për qëllime ndërtimi; Fletë të 

valëzuara të bëra nga materiale plas-tike [per çati]; Ndarëse prej material ndërtimi jo 

metalike; Materiale ndërtimi jo metalike që kanë vetitë akustike; Shkallët, jo prej metali; 

Shkeleset e shkallëve [shkallare], jo prej metali; Trarë (mbajtes) [pjesë të shkallëve], jo prej 

metali; Kom-ponentët jo-metalikë të shkallëve; Sipërfaqe jo metalike për shkallët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/744 

(220) 30/04/2020 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Drive Zone 

 

 
     

 

(511) 12  Mjete lëvizëse motorike, veçanërisht automobilat dhe pjesët për ato.  
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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; 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/ 2020/745 

(220) 30/04/2020 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) E kaltër, e verdhë dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Mjete lëvizëse motorike, veçanërisht automobilat dhe pjesët për ato.  

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/ 2020/747 

(220) 30/04/2020 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) E kaltër, e zezë, e verdhë dhe floriri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(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 
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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/ 2020/748 

(220) 30/04/2020 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  SING MY SONG 

 

 
     

 

(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/ 2020/749 

(220) 30/04/2020 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) E kaltër,  e verdhë  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(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 
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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/ 2020/750 

(220) 30/04/2020 

(731) Dirk Rossmann GmbH  

Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel, 

DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Skin Cereals 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; Parfumeri; Parfume; Vajra esencialë dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; 

Preparate për banjë; Antiperspirantë [higjienë]; Deodorantë dhe antiperspirantë; Preparate 

për heqjen e flokëve dhe rruajtje; Shkumë rroje; Preparate rroje; Sapun rroje; Preparate dhe 

trajtime të flokëve; Shampo e thatë;  Locione flokësh; Pasta të dhëmbëve; Maska për flokë; 

Vajra për kondicionimin e flokëve; Preparate për mirëmbajtjen e lëkurës; Mjete higjienike; 

Preparate për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë; Preparate për grim; Parfumeri 

dhe aroma; Preparate për higjienë orale; Aroma të amvisërisë; Preparate pastrimi dhe 

aromatizuese; Sapunë dhe xhel; Tonera për përdorim kozmetik; Pilë; Maska bukurie; 

Preparate jomjekësore për mirëmbajtjen e buzëve; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; 

Shtupe pambuku për qëllime kozmetike; Mënjanues të llakut të thonjve; Shampo; Llak 

flokësh; Shkumë flokësh; Xhel për stilim; Shampo-kondicionerë; Preparate për mënjanimin 

e ngjyrave; Llak i thonjve; Xhel për thonjë; Krem për thonjë; Përforcues të thonjve; Bojë 

flokësh; Preparate për riparimin e thonjve; Lustër për flokë; Xhel dushi; Sapun dushi; Krem 

dushi; Xhel dushi dhe banjoje; Krem për lëkurë; Kremra kozmetike; Kremra për fytyrë për 

përdorim kozmetik; Krem kundër rrudhave; Krem dore; Sapunë në formë të lëngshme; 

Sapunë dore; Locione dore; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Locione 

qumështi për mirëmbajtjen e lëkurës; Locione trupi; Krem nate; Locione të parfumuara 

[preparate higjienike]; Kremra, locione dhe xhel hidratues; Buzëkuqë; Anti-perspirantë në 

formë të spërkatësve; Deodorantë mbështjellës [pajisje higjienike]; Kripëra për banjë; 

Kozmetikë për fëmijë; Shkumë dushi dhe banjoje; Dush me flluska; Lëngje shkumuese për 

banjë; Bojra kozmetike; Kozmetikë për përdorim në flokë; Pëlhura të mbushura me 

pastrues të lëkurës; Faculeta të mbushura me locione kozmetike; Preparate për rregullimin e 

flokëve; Xhel për sytë; Krem për sytë; Locione për mjekër; Xhel rroje; Balsam rroje; 

Deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; Deodorantë për përdorim personal; 

Deodorantë, për përdorim personal në formë të shkopinjve; Antiperspirantë për përdorim 

personal; Kremra kundër plakjes; Kremra hidratues; Hidratues; Preparate pas rruajtjes; 

Pomada për qëllime kozmetike; Kremra për pilim; Pila për mirëmbajtjen e lëkurës; Pilë për 

pastrimin e lëkurës; Kozmetikë në formë të xhelave; Xhel për flokë; Locione për sytë; 

Kremra për heqjen e grimit; Xhel për heqjen e grimit; Korrektor për fytyrë; Locione 

kozmetike të fytyrës; Pluhur talk, për përdorim tualeti; Korrektorë për njolla dhe të meta; 
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Dyll për flokë; Krem për flokë; Fiksues të flokëve; Balsam të flokëve; Preparate për 

drejtimin e flokëve; Drejtues; Xhel për mbrojtjen e flokëve; Locione për mbrojtjen e 

flokëve; Dyllë për stilimin e flokëve; Hidratues për flokë; Locione për ngjyrosjen e flokëve; 

Vajra eterik; Preparate aloe vera për qëllime kozmetike; Balzame, përveçse për qëllime 

mjekësore; Yndyra për qëllime kozmetike; Komplete kozmetike; Vajra për qëllime 

higjienike; Kozmetikë për përdorim personal; Kondicionerë të kutikulave; Preparate 

sanitare për nevoja higjienike; Preparate jomjekësore higjienike; Pajisje jomjekësore 

higjienike; Preparate për mirëmbajtjen e lëkurës, syve dhe thonjve; Faculeta të mbushura 

me preparate për heqjen e grimit; Shkuma për pastrimin e lëkurës; Kremra dhe locione 

kozmetike; Kozmetikë për përdorim në lëkurë; Kozmetikë për mirëmbajtjen e bukurisë; 

Preparate për banjë dhe dush; Pastrues këmbësh; Preparate për heqjen e grimit; Kozmetikë 

dekorative; Lapsa kozmetikë; Grim për fytyrë; Baza të grimit; Grim për fytyrën dhe trup; 

Preparate kozmetike për qerpikë; Sapunë krem; Sapunë të fytyrës; Sapun krem për trup; 

Pilë pastruese për këmbët; Pilë pastruese për duar; Qumësht për banjë; Preparate kundër 

plakjes për mirëmbajtjen e lëkurës; Hidratues kundër plakjes; Preparate për zbardhjen e 

lëkurës; Kremra dhe locione për rrezitje në diell; Maska për hidratimin e lëkurës; Aromë 

për lëkurë; Maska për fytyrë; Pece për fytyrë; Locione për mirëmbajtjen e lëkurës 

[kozmetike]; Pastrues të lëkurës; Preparate për mirëmbajtjen e fytyrës; Vajra për qëllime 

kozmetike; Locione për qëllime kozmetike; Preparate për mirëmbajtjen e thonjve; Locion 

për rroje; Kremra pastrimi; Qumësht pastrimi për qëllime higjienike; Krem dite; Kremra 

jomjekësore për lëkurë; Preparate kozmetike për mirëmbajtjne e lëkurës; Kozmetikë për 

vetulla; Solucion për larjen e syve, që nuk është për qëllime mjekësore; Vajra për trup [për 

përdorim kozmetik]; Xhel për trup; Pluhur për trup; Krem për trup; Spërkatës për trup; 

Solucion për larjen e trupit; Pastrues të trupit; Vajra masazhesh për trup; Spërkatës për trup; 

Kremra aromatikë për trup; Llak aromatik për trup; Locione aromatike për trup; Shkurre 

kozmetike për trup; Spërkatës vaji për trup; Vajra për trup dhe fytyrë; Vajra për fytyrë; 

Vajra për masazh të fytyrës; Solucione për larjen e fytyrës [kozmetike]; Kokrra për 

pastrimin e fytyrës; Pluhur për flokë; Serume për flokë; Lëngje për flokë; Bojë për vetulla; 

Ngrirës i flokëve;  Shpërlarës të flokëve [shampo-kondicionerë]; Krem për depilim; 

Preparate për rregullimin e flokëve; Mënjanues i ngjyrave të flokëve; Ngjitëse për ngjitjen e 

pjesëve të flokëve; Preparate për tundjen e flokëve; Preparate për mbrojtjen e flokëve nga 

dielli; Preparate për mirëmbajtjen e flokëve, që nuk janë për qëllime mjekësore; Shufra për 

kondicioner të flokëve; Ngjitëse për qerpikë, flokë dhe thonjë të rremë; Vaj për fiksimin e 

flokëve; Zbutës të flokëve; Kondicionerë për flokë;  Maska për mirëmbajtjen e flokëve; 

Ngjyra për flokë; Maska për flokë; Pomada për flokë; Trajtues të përhershëm të flokëve; 

Shkumë [tualeti] për përdorim në stilimin e flokëve; Kondicionerë në formë të spërkatësve 

për lëkurën e kokës; Preparate kozmetike për flokë dhe lëkurë të kokës; Trajtime të lëkurës 

së kokës (jomjekësore -); Krem jomjekësore për trajtimin e lëkurës së kokës; Faculeta me 

xhel për sytë për qëllime kozmetike; Grim për sytë; Lapsa për vetulla; Qese aromatizuese 

për mbështetjen e syve; Vetulla të rreme vetëngjitëse; Lapsa për sytë; Maska xheli për sytë; 

Bojë për vetulla; Hije për qepalla; Ngjyra për vetulla; Pudër për vetulla; Mënjanues i grimit 

nga sytë; Korrektues për sytë; Produkte pastrimi për sytë; Locione për rrudhat e syve; 

Produkte për mirëmbajtjen e syvë, jomjekësore; Kremra (jomjekuese -) për sytë; Preparate 

për pastrimin e hundës për qëllime personale sanitare; Komplete të produkteve kozmetike 

për mirëmbajtje orale; Shkëlqyes të buzëve; Qese për buzëkuq; Buzëkuq; Balzame për buzë 

[jomjekësore]; Krem për buzë; Kozmetikë për buzë; Neutralizues për buzë; Mbrojtës për 
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buzë [kozmetikë]; Kondicionerë për buzë; Pëlhur për buzë; Locion për lëkurë; Kremra për 

rrezitje të lëkurës; Locion për pastrimin e lëkurës; Hidratues të lëkurës; Vajra kozmetikë 

për epidermën; Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë]; Shkumë për mirëmbajtjen e 

lëkurës; Krem për pastrimin e lëkurës; Maska prej balte për lëkurë; Maska për lëkurë 

[kozmetikë]; Kremra hidratues për lëkurë [kozmetikë]; Pastrues të lëkurës [kozmetikë]; 

Grim për lëkurë; Preparate kozmetike për forcimin e lëkurës; Vajra të parfumuar për 

mirëmbajtjen e lëkurës; Vajra esencialë për mirëmbajtjen e lëkurës; Kremra për reduktimin 

e mplakjes; Vajra për rrezitje në diell; Spërkatës për pastrimin dhe freskimin e lëkurës; 

Përbërës për mirëmbajtjen e lëkurës pas ekspozimit ndaj rrezeve të diellit; Copa sapuni për 

larjen e trupit; Pastrues pilimi për trup; Deodorantë për mirëmbajtjen e trupit; Locione dhe 

kremra të aromatizuara për trup; Shkëlqyes të fytyrës dhe trupit; Kozmetikë në formë të 

locioneve; Tonerë për fytyrë [kozmetikë]; Gjalpë trupi; Maska trupi; Ngjitëse artistike për 

trup; Bojë për trup për qëllime kozmetike; Shkuma për pastrimin e trupit; Gjalpë për trupin 

dhe fytyrën; Gjalpë për trup dhe fytyrë; Emulsione për larjen e trupit pa sapun; Sufle për 

trup; Mënjanues i llakut të thonjve [kozmetikë]; Vaj i trëndafilit për qëllime kozmetike; 

Faculeta për fytyrë të mbushura me kozmetikë; Preparate kozmetike për fiksimin e gjirit; 

Agjentë pastrimi për duar; Kremra kozmetikë për duar; Maska dore për mirëmbajtjen e 

lëkurës; Pako rimbushëse për shpërndarjen e sapunit me dorë; Locion tonifikues, për fytyrë, 

trup dhe duar; Këllëf për gishta; Thonjë të rremë; Ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë; 

Ngjitëse për forcimin e thonjve; Locione për forcimin e thonjve; Material për vendosje mbi 

thonjtë e gishtave; Spërkatës jomjekësor; Pastrues për qëllime të higjienës personale intime, 

jomjekësor; Preparate spërkatëse për qëllime personale sanitare ose deodorante [pajisje 

higjienike]; Sapun për djersitje të këmbëve; Deodorantë për këmbë; Njojmje jomjekësore e 

këmbëve; Sapun i lëngshëm për përdorim në banjën e këmbëve; Maska për  këmbët për 

mirëmbajtjen e lëkurës; Gurë për zbutjen e këmbëve; Pluhur këmbësh [jomjekësor]; Pluhur 

i gjerë për fytyrë; Shkëlqyes për fytyrë; Pluhur për fytyrë të shtypur; Pilë pastrimi për 

fytyrë; Qumësht për pastrimin e fytyrës; Hidratues të fytyrës [kozmetik]; Preparate për grim 

për fytyrë dhe trup; Sapunë të lëngshëm për duar dhe fytyrë; Faculeta në dispozicion të 

mbishura me përbërës pastrues për përdorim në fytyrë; Preparate kozmetike për 

minimizimin e rrudhave për përdorim topik në fytyrë; Xhel për fytyrë; Pluhur për fytyrë; 

Gjalpë për fytyrë; Maska për pastrimin e fytyrës; Shkurre për fytyrë [kozmetike]; Pudër për 

fytyrë në letër; Preparate jomjekësore për mirëmbajtjen e fytyrës; Bojë për fytyrë; Pudër 

kozmetikë për fytyrë; Tone zbukurimi për aplikim në fytyrë; Locione për heqjen e grimit; 

Qumështe për heqjen e grimit; Krem bazë; Kremra për diell; Vajra aromatike; Vaj jasemini; 

Vaj livande; Vaj bajamesh; Vajra për parfume dhe aroma; Ujë tualeti; Kolonjë.  

5  Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Farmaceutikë; Preparate për banjë për qëllime 

mjekësore; Kripëra të banjës për qëllime mjekësore; Suva, materiale për veshje; Veshje, 

mjekësore; Shtupë misri; Dezinfektuese; Artikuj absorbues për higjenë personale; Produkte 

të higjenës femërore; Deodorizues dhe pastrues të ajrit; Dezinfektues dhe antiseptikët; 

Preparate dhe artikuj sanitarë; Vata për qëllime mjekësore; Shtupë pambuku për qëllime 

mjekësore; Preparate për mjekimin e buzëve; antiseptik; Kripëra për banjë me ujë mineral; 

Sapun antibakterial; Sapunë dhe detergjente mjekësore dhe sanitare; Kremra mjekësorë për 

lëkurë; Locione mjekësore për lëkurë; Locione për mirëmbajtjen e lëkurës [mjekësore]; 

Preparate mjekësore për trajtimin e lëkurës; Preparate farmaceutike për mirëmbajtjen e 

lëkurës; Preparate për pastrimin e lëkurës për përdorim mjekësor; Ilaçe farmaceutike dhe 

natyrore; Baltë për banjo; Preparate terapeutike për banjë; Pelena për foshnje; Pelena për 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

94 

 

inkontinencë; Vata për inkontinencë; Veshje për inkontinencë; Peshqirë sanitarë; Fasha për 

menstruacione; Fasha për brekë; Brekë sanitare; Tampona sanitarë; Pije mjekësore; 

Preparate dietike; Shtesa ushqimore; Shtesa ushqimore prej mineraleve; Fibra dietike; 

Preparate vitaminash; Antioksidantë  

35  Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Sigurimi i hapësirës, kohës dhe 

medias për reklamim; Shpërndarje e materialit për reklamim, marketing dhe promovim; 

Dhënia me qira të hapësirës, kohës dhe materialit reklamuese; Shërbime për demonstrimin 

e produkteve dhe prezantimit të produkteve; Panaire dhe shërbime të ekspozitës tregtare; 

Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus; Reklamim, marketing dhe shërbime 

konsulente, këshilluese dhe asistence; Sigurimi i tregut në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve;  Informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët në zgjedhjen 

e produkteve dhe shërbimeve; Shërbime të telemarketingut; Negocim dhe përfundim të 

transaksioneve tregtare për palë të treta; Përpunimi i urdhrit administrativ; Shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në fushën e vajrave eterike, mjeteve higjienike, kozmetikës 

dhe preparateve kozmetike, preparateve për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë, 

preparateve  për pastrim dhe aromatizim, vajrave esencialë dhe ekstrakteve aromatike, 

kozmetike, Preparate aromatike, Ekstrakteve aromatike, Shtesa ushqimore, preparate 

veterinare, preparate dhe artikuj sanitar, preparate dietike, preparate dhe artikuj mjekësor 

dhe veterinar. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/751 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Hiri e errët, kaltër, bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje; pajisje për mobilje, jo prej metali; rafte [mobilje]; tavolina; karroca dore 

[mobilje]; karrige; pankina [mobilje]; stol; komodinë; orman [mobilje]; mobilje për banjo; 

varëse; dollap garderobe; dollap këpucësh; shtretër; konstrukcione shtrati; dyshek.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/753 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) E bardhë, kafe, bezhë, kafe e lehtë, ari 

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

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

(540)   
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 30  Buk, pjekurina të ëmbla dhe produkte ëmbëlsirash, biskota, kuleç të ëmbël, torte, 

pjekurina, uafëll; çokollatë, produkte nga çokollata, pralina (çokollata të vogla të 

mbushura), ëmbëlsira nga sheqeri; përfshirë të gjitha produktet e lartëpërmendura për të 

cilat përdoren zëvendësuesit e sheqerit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/761 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) E gjelbert, e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Peshk, fruta te detit dhe butak; Mish; Produkte të qumështit dhe zavendesues të 

produkteve të qumështit; Supa dhe leng mishi per supë, ekstrakte të mishit; fruta, perime 

dhe këpurdha të përpunuara (duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret); vezë zogu dhe 

produkte nga vezët; Insekte dhe larva të gatuara (përgaditura); Vaj dhe yndyrë për ushqim; 

shujta të paketuara të cilat kryesisht përbehen nga  frutat e detit;  paragjella të gatshme të 

cilat kryesisht përbehen nga frutat e detit; Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga 

frutat e detit; kuleç peshku; gjella të gatshme të cilat kryesisht perbehen nga  kuleçve te 

peshkut , perimeve, vezëve të ziera dhe  supes –lengut te mishit; Gjella te gatshme të cilat 

kryesisht përbehen prej peshkut; sallata si paragjellë; pite qobani; mish pule e skuqur-

ferguar; suxhuk bratvurst [bratwurst]; Cezar sallata;  spec të djegës me mish; gullash; 

Gjella të gatshjme te cilat përbehen kryesisht  nga mishi i pules dhe  i zhen-shen (bimë 

sheruese);Ushqim i zier i cili përbehet nga  perimet e fermentuara, mish derri dhe  salcë  me 

biber dhe kimqi (kimchi-dzhigae); Ushqime te ziera  të cilat kryesisht përbehen prej mishit 

të gjedhit të ferguar  dhe salces se sojes se fermentuar (Sogalbi); Gjella të ziera i cili 

përbehet nga mishi i pulës se ferguar  dhe pastes se fermentuar  nga speci i djeges  (dak-

galbi); Gjella te gatshme nga mishi [ne te cilat mbizopteron mishi]; gjella te gatshme nga 

shpendet [ne te cilat mmbizoteron mishi i shpendeve]; gjella te gatshme te cilat kryesisht 

përbehen nga mishi; Gjella te gatshme te cilat përmbajnë (kryesisht) mish pule; Gjella te 

gatshme të cilat përmbajnë (kryesisht) proshutë; Gjella te gatshme te cilat kryesisht 
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përmbajnë mish te shtazeve te gjahut; Gjella te gatshme nga mishi; Sallata nga mishi i 

shpendeve; jakitore [ copa te vogla te mishit te pules te future ne tel per fergim]; mish me 

yndyrë nga barku i derrit I pjekur ne  zjarr-gaca (samgieopsal); Instant gulash;  gjunj; shish 

qebapi; grimësira me bazë mishi; Gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen prej  

qebapave; Salçiçe; Puding qumështi; Deserte te punuara nga produktet e qumështit.  

30  Akull, akullore, jogurt dhe sherbet i ngrirë; Kafe, çaj dhe kako dhe zevendesuesit e 

tyre;Sheqer, embëltuese natyral, lyreje te embëla dhe mbushje, produkte bletesh;Fara të 

përpunuara, nisheste dhe produkte nga to, produkte për pergaditjen e pjekurinave dhe 

tharem;bukë;Pjekurina, kulëç, tart dhe biskota (kek);pllaka nga drithërat dhe pllaka 

energjetike;Embëlsira (bombone), çokolata te vogla dhe çamçakez;Produkte 

bukëpjekësish;grimesira të cilat kryesisht përbehen nga produktet e 

embëlsirave;çokolatë;puding;deserte  embëlsirash me vezë( suflei);Deserte te gatshme 

[produkte embëlsirash];deserte te gatshme [pjekurina];Deserte te gatshme [me bazë 

çokolate];deserte pudding me bazë orizi;Produkte ushimore te cilet përbehen nga produktet 

e drithërave;grimësira nga mielli i patates;grimësira nga misri;Grmësira nga muesli;baozi( 

ushqim kinez-kuleç te  mbushur);bibimbap [përzierje e orizit me perime dhe mishin e 

viçit];brum  t’holluar  cili përmbanë proshutë;xhevrek;toptha te embël, kuleç-kek;senduiçe 

me salçiçe;burrito (ushqim Meksikan);pica te mbeshtjellura;senduiçe me 

djath[çizburgeri];chalupas [brumëra-peta nga mielli i misrit];chimichangas [brum I 

mbushur  te ferguara ne sasi te madhe vaji];Produkte te thara/ nga patatinat e 

dritherave;Toptha Kineze te gatuara me avull (shumai, ziera);chow mein [jushqime ne bazë 

të petave];gjevrek te pergaditur nga drithërat;gjevrek me shije te mishit;gjevrek me shije 

perimesh;Gjevrek me shije bimesh;gjevrek me shije djathi;Gjevrek me shije 

melmesash;krepa;pite me vezë;pite;ençilada [toptha te mbushur];embelsira ne formë keku 

per ushqim me bazë çokolate;Fahitas(peta te vogla te mbushura);pjekurina nga perimet dhe 

peshku;gjella te gatshme nga orizi;gjella te gatshme ne formë pice;Gjella te gatshme te cilat 

(kryesisht) permbajnë  brumëra;Pite te cilat përmbajnë mish;pite nga mishi;pite te 

freskëta;pica te fresketa;rolata te freskëta me suxhuk;kuleç nga orizi i ferguar 

[topokki];rolata pranverore;patatina nga skampi;miser i ferguar;bagete (buk te holla) te 

mbushura;brumërav te mbushura;toptha Kinez te mbushura (gioze, ziera);kifle te 

mbushura;pite me perime;gjevre nga orizi ne formë pilule (arare);ushqime me bazë 

orizi;ushqime te cilat kryesisht perbehen nga brumërat;miser, ferguar;senduiçe te thekur-

tos;senduiç të thekur –tost me djath;senduiç të thekur –tost me djath dhe proshutë;pllaka me 

bazë dritherash si zavendesime te shujtave;grimësira me bazë dritherash;Gimbap [Ushqim 

Korean nga orizi];pite  te punuara nga frutat thara dhe te  grira;krepa Amerikane 

[krepa];hamburger ne kuleç;suxhuk I djeges dhe salcë domatesh (keçap) ne kuleç te 

hapur;kuleç nga meli;senduiçe me salçiçe;grimësira nga mielli i drithërave;grimësira nga 

mielli I orizit;grimësira nga mielli I sojës;grmësira nga misri;grimësira nga misri ne formë 

te rrumbullaket;grimësira te rrumbullaketa nga misri;grimesira nga dritherat me shije 

djathi;jiaozi( lloj keku Kinez);kanapei(paragjellë);kupa te lyera me karamele me fruta te 

embelsuara te arrave;Kimchijeon [krepa nga frutat e fermentuara];kuleç nga orizi  te ngjitur 

(Chapsalttock);toptha brumi nga skampi;Kuleç embelsitrë te ngjitur nga orizi  te sperkatur 

me fara te fasules  (injeolmi);grimësirë nga djathi [flips];makarone me djath;hobak-juk 

[qull nga kungulli];peta te ferguara  me perime (Japchae);lazanja ( copëza petash te 

mbushura ne mes me mish);patatina patatesh me shije alge;patatina misri;patatina misri me 

shije perimesh;salatë me makarona;senduiçe me file peshku;senduiçe te cilet permbajnë 
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mish;pjekurina te ziera ne avull te mbushura me mish te bluar (niku-manjuh);gjevrek te 

mbushur me djath;krepa nga  mung  fasulja (ushqim Korean)(bindaetteok);nachos [patatina 

brumi];gjella te gatshme te cilat permbajnë brumëra;sallata me brumëra;Okonomiyaki [ 

krepa te njelmeta japoneze];ushqime nga brumërat;pjekurina me perime dhe mish;pjekurina 

me perime dhe smish shpendesh;pite;pite  te cilat permbajnë peshk;pite te cilat permbajnë 

mish shpendesh;pite [embela ose njelmeta];pite te cilat perbehen nga perimet;pite kte cilat 

permbajnë mish te kafsheve te gjahut;oriz I ferguar;krepa;pjekurina te kriposura;pite e 

mbyllur e mbushur me mish;quesadillas [toptha brumi te mbushura];kish;ramen;ravioli 

(ushqim Indian);patatina orizi;gjella te gatshme nga orizi;toptha brumi me oriz;gjevrek nga 

orizi;kulëç  nga orizi;kek nga orizi;sallata nga orizi;grimësira me bazë orizi;rizhoto(oriz i 

zier);samosa (patate te mbushura);senduiçe;senduiçe te cilet permbajnë peshk;senduiçe te 

cilet permbajnë mish pule;senduiçe te cilet permbajnë mish te bluar;senduiçe të cilet 

permbajnë sallata;shkopinj me bazë çokolate si zavendesues te një shuajtjeje-zamre;pite  

me mish derri;Senbei [gjevrek me oriz];grimësira me susam;grimësira gruri;grimësira nga 

nishestja nga dritherat;grimësira nga mielli I misrit;grimësira nga  blurja e bukes se 

thekur;grimësira nga mielli integral;peta misri - flips  me shije djathi;shpageta me 

çofte;grimësira nga gruri i ekstruduar;krambl (therime buke);sushi;Oriz i embel me fruta 

arrash   dhe me juhubes (juhubes- një frut  i cili rritet  ne bregdet te ne njihet si 

kimçi);Tabule (sallat Arabe - Grurë të copëtuar, vaj ulliri, qepë jeshile, nenexhik të freskët, 

piper të zi), sallatë libaneze;tako patatina (tako –patatina  te marinuara te 

ferguara);tako;tamale (Tamale është një pjatë tradicionale Mesoamerikan dhe Amerika e 

Jugut, e bërë nga masa ose brumë që është avulluar në një lëvore misri ose gjethe 

bananeje.;grimësita nga pett e mbushura;tpatatina nga petat (tortilje );peta te mbushura;kek 

tradicional Korean  nga orizi [injeolmi];gjella te gatshme ne formë të tahrë apo lënget, të 

cilat kryesisht përbehen nga orizi;gjella të gatshme  ne formë te tharë apo lënget, të cilat 

kryesisht përbehen nga brumërat;drekë per të mare me vedi e cila përbehet nga orizi, me 

shtesa mishi, peshku apo perimesh;hot dog (te gatshme);grimësira te gatshme të njlmëta  

nga  mielli i misrit  i fituar me ekstruzion-nxerrje;grimësira  të cilat kryesisht përbehen nga 

buka;dreka të përgaditura dhe te paketuara me pare nga orizi, të cilat mund të përmbajnë 

mish, peshk ose perime;grimësira te cilat kryesisht përbehen nga dritherat e ekstruduar-

nxjerra;gjella të gatshme të cilat /kryesisht/ përmbajnë  oriz;von ton patatina (peta te thara 

te mbushura);von ton patate te mbushura;gjevrek të butë;patatina nga mielli integral;pite 

nga mishi I shpendeve dhe shtazeve te gjahut;vrape ( petë e pjekur e mbushur me perime 

dhe copetha mishi te ferguara dhe e mbeshtjelklur ne formë rolate) [senduiç];salçiç te 

punuara ne brum;pite nga mishi  (te gatshme);gjella te gatshme ne formë salcash;gjella te 

gatshme me brumëra;pica [të gatshme];ravioli te gatshme (janë një lloj makaronash që 

përmbajnë një mbushje të mbështjellë në brumë të hollë makaronash. Zakonisht shërbehen 

më supë ose me salcë,ushqim tradicional Italian) . kuleç-kek nga qepët.  

31  Fruta të freskëta, fruta arrash, perime dhe barishta-bimë.  

32  Birra dhe pije te pergaditura nga tharëmi I fermentuar;pije jo alkoolike; preprate jo 

alkoolike per pergaditjen e pijeve; salca; smut [pije te trasha me tul nga perimet dhe frutat].  

33  Pije alkoolike (perveç birres); preparate për përgaditjen e pije alkoolike.   

35  Sherbimet e shitjes me pakicë lidhur me produktet ushqimore; sherbimet e shitjes me 

shumicë lidhur me produktet ushqimore; Sherbimet e shitjes me pakicë lidhur me  birrat 

dhe pijet e  e pergaditura me tharem te fermentuar; sherbimet e shitjes me pakicë  lidhur me 

pijet jom alkoolike; sherbimet e shitjes me shumicë  lidhur me pijet jo alkoolike; sherbimet 
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e shitjes me pakicë lidhur me preparate per pergaditjen e pijeve; sherbimet e shitjes me 

shumicë  lidhur me preparatet per pergaditjen e lengjeve; sherbimet e shitjes me pakicë  

lidhur me  shitjen e kafes, çajërave dhe kakaos dhe zavendesimeve te tyre; sherbimet e 

shitjes me shumicë  lidhur me shitjen e kafes, çajërave dhe kakaos dhe zavendesimeve te 

tyre; sherbimet e shitjes me pakicë  lidhur me preparate për pergaditjen e pijeve alkoolike; 

sherbimet e shitjes me shumicë  lidhur me preparate për pergaditjen e pijeve alkoolike;  

shërbimet e shitjes me pakicë lidhur me pijet alkoolike, përpos birrave; sherbimet e sbhitjes 

me shumicë lidhur me pijet alkoolike, përpos birrave ; sherbime te shitjes me shumicë 

lidhuer me birrat dhe pijet te prodhuara nga tharemi I fermentuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/802 

(220) 04/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr  
 

(540)  ONLY EAGLES FLY 

 

 

 
     

 

(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  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/803 

(220) 04/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr  
 

(540)  SAMO ORAO LETI 

 

 

 
     

 

(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.  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/804 

(220) 04/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr  
 

(540)  VETËM SHQIPONJA 

FLUTURON 

 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

99 

 

(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  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/806 

(220) 04/05/2020 

(731) Reign Beverage Company LLC, 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije joalkoolike, përfshirë pije të gazuara dhe pije energjetike; shurupe, 

koncentrate, pluhurat dhe përgatitjet për të bërë pije, përfshirë pije të gazuara dhe pije 

energjetike; birrë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/807 

(220) 04/05/2020 

(731) McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

Adresa: Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan 

60000, Republika e Kosovës, KS 

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

Ligjor McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

Adresa: Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan 

60000, Republika e Kosovës 
 

(540)  MONARCH 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

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

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit 

për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares,  

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse  
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(210) KS/M/ 2020/809 

(220) 04/05/2020 

(731) McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

Adresa: Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan 

60000, Republika e Kosovës, KS 

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

Ligjor McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

Adresa: Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan 

60000, Republika e Kosovës 
 

(540)  COMMANDO 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

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

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit 

për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares,  

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/812 

(220) 05/05/2020 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

idustrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  LYNASE 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/813 

(220) 05/05/2020 

(300) 302019114238.0  05/11/2019  DD 

(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)  VEKA AluConnect 

 

 
     

 

(511) 6  Materiale ndërtimi dhe elemente ndërtimi të metaleve [produkte gjysëm të 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

101 

 

gatshme]; kombinime të materialeve të ndërtimit dhe/apo elementeve ndërtuese nga metali, 

si dhe nga metali dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme]; dritare dhe dyer nga 

metali, si dhe nga metali dhe materialet e tjera; profile, panele dhe profile të veshjes nga 

metali, si dhe nga metali dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti 

profile, panele dhe profile të veshjes së aluminit për profilet e dritareve dhe dyerve, panele 

të dyerve, dritare dhe dyer, elemente të fasadave dhe panele të plastikës [produkte gjysëm 

të gatshme]; kombinime të profileve, paneleve dhe veshjeve të metalit, si dhe nga metali 

dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti kombinime të profileve të 

dritareve dhe/apo dyerve, paneleve të dyerve, dritareve dhe/apo dyerve, elemente të fasadës 

dhe/apo panele nga njëra anë dhe profile, panele dhe/apo profile të veshjes nga ana tjetër 

[produkte gjysëm të gatshme]; aksesorë për mallrat e lartpërmendura [për aq sa përfshihen 

në klasën 6], në veçanti lidhësit rrethues/kornizë, si dhe kapës prej metali.  

17  Profile, panele dhe profile të veshjes, plotësisht ose kryesisht nga plastika për t’u 

përdorur në proceset e prodhimit [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti për veshjen e 

profileve të dritareve dhe dyerve, paneleve të dyerve, dritareve dhe dyerve, elemente të 

fasadave dhe paneleve nga plastika [produkte gjysëm të gatshme]; profilet e dritareve dhe 

dyerve, panelet e dyerve, elementet e fasadave dhe panelet, plotësisht ose kryesisht nga 

plastika për t'u përdorur në proceset e prodhimit [produkte gjysëm të gatshme]; kombinime 

të profileve të dritareve dhe dyerve, plotësisht ose kryesisht nga plastika për t’u përdorur në 

proceset e prodhimit [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti kombinime të profileve të 

kornizave dhe shiritave; kombinime të profileve, paneleve dhe veshjeve, plotësisht ose 

kryesisht nga plastika për t’u përdorur në proceset e prodhimit [produkte gjysëm të 

gatshme], në veçanti kombinime të profileve të dritareve dhe/apo dyerve, paneleve të 

dyerve, dritareve dhe/apo dyerve, elementeve të fasadës dhe/apo panele nga njëra anë dhe 

profile, panele dhe/apo profile të veshjes nga ana tjetër [produkte gjysëm të gatshme]; 

aksesorë për mallrat e lartpërmendur [për aq sa përfshihet në klasën 17], në veçanti lidhësit 

rrethues/kornizë, plotësisht ose kryesisht nga plastika për t'u përdorur në proceset e 

prodhimit.  

19  Dritare dhe dyer jo nga metali; dritare dhe dyer nga plastika, nga plastika dhe metali, 

nga plastika dhe druri, si dhe nga plastika dhe materialet e tjera; materiale ndërtimi dhe 

elemente ndërtimi jo nga metali [produkte gjysëm të gatshme]; kombinime të materialeve të 

ndërtimit dhe/apo elementeve të ndërtimit nga plastika, nga plastika dhe metali, nga 

plastika dhe druri, si dhe nga plastika dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme]; 

profile, panele dhe profile të veshjes, jo nga metali [produkte gjysëm të gatshme], në 

veçanti profile, panele dhe profile të veshjes së drurit për veshjen e profileve të dritareve 

dhe dyerve, paneleve të dyerve, dritareve dhe dyerve dhe elementeve të fasadës; profile të 

dritareve dhe dyerve, panelet e dyerve, elementet e fasadave dhe panelet, jo nga metali 

[produkte gjysëm të gatshme]; kombinime të profileve të dritareve dhe dyerve, jo nga 

metali [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti kombinime të profileve të kornizave dhe të 

shiritave, jo nga metali [produkte gjysëm të gatshme]; kombinime të profileve, paneleve 

dhe veshjeve, jo nga metali, si dhe nga plastika dhe metali, nga plastika dhe druri, si dhe 

nga plastika dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti kombinime të 

profileve të dritareve dhe/apo dyerve, panele të derës, dritare dhe/apo dyer, elemente fasade 

dhe/apo panele nga njëra anë dhe profile, panele dhe/apo profile të veshjes nga ana tjetër 

[produkte gjysëm të gatshme]; aksesorë për mallrat e përmendura më lartë [për aq sa 

përfshihen në klasën 19], në veçanti lidhësit rrethues/kornizë.  



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

102 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/827 

(220) 05/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) kuqe "(Pantone 485C)"; verdhë 

"(Pantone yellow)"; bardhë. 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish dhe përpunime mishi, shpend dhe produkte nga shpëndet, shtazë gjahu dhe 

produkte nga mishi i shtazëve të gjahut, salçiëe dhe produkte nga salçiëet, peshk dhe 

produkte peshku, ushqim deti (jo të gjalla) dhe produkte nga të njejtat, guaska dhe gaforre 

(jo të gjalla) dhe produkte nga to, ekstrakte mishi, ekstrakte peshku, ekstrakte shpendesh, 

ekstrakte shtazesh gjahu dhe  ekstrakte frutash, fruta dhe perime, duke përfshirë të thartuara 

më të embël dhe /ose thart, fruta dhe perime të konservuara, tul frutash dhe nga perimet, 

produkte nga patateja e te gjitha llojeve (të cilat i përkasin kësaj klase), të gjitha mallerat e 

cekura gjiyhashtu të konservuara, ziera, thara dhe / ose ngrira;delikatesa pasaçerisht 

harenga të thartuara, harenga të thartuara të mbeshtjellura, harenga të ferguara, harenga të 

kripura, merluc ne vaj, salmoni i tymosur, file  peshku të tymosura, vezë peshku (kavijar), 

lëkura dhe mish i gaforreve  i pergaditur ne fletë ( salamur) dhe /ose salcë;paragjella 

(antipasta), të cilat kryesisht përbehen prej mishit  dhe/ose peshkut  dhe/ose ushqimit të 

detit dhe/ose shpendeve dhe/ose kafshëve te gjahut dhe/ose salçiçeve dhe/ose perimeve 

dhe/ose frutave dhe/ose djathit (të cilat i përkasin kësaj klase);sallata me bazë 

mishi,peshku,shpendeve,shtazeve te gjahut, salçiçeve, ushqimit të detit,perimeve dhe/ose 

frutave;ushime gjysem të gatuara, gjella të gatshmne dhe ushqime të ngrira, te cilat 

posaçërisht, kryesisht ose ne veçanti përbehen nga mishi, peshku,shpendet, shtazet e gjahut, 

ushqimi i detit, patatet, frutat e përpunuara, perimet dhe/ose djathi (të cilat i përkasin kësaj 

klase);xhelatinë, reçel, marmeladë, qull frutash dhe lyrje tjera të embëla (preparate nga 

frutat);bajame të përpunuara, arra të përpunuara dhe perzierje të frutave të arrave të gjitha 

llojeve,gjithashtu me frutat të thara;grimësira me bazë patateje të cilat i përkasin kësaj 

klase, posaçërisht patatina nga patatet dhe shkopa nga patatet;vaj dhe yndyrë për ushqim, 

vaj ulliri;vezë, qumësht dhe produkte të qumështit (të cilat i përkasin kësaj klase);deserte ne 

bazë jogurti, gjizë, ajkë, qumështi  dhe/ ose frutasha;supa, leng mishi per supa (bujon), 

preparate nga supat, gulash, gjithashtu të përgaditur për tu sherbyer;fruta dhe perime të 

freskëta, të prepa ne formë sallate.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqerr,oriz, tapioka, sago, zavendësues të kafës; miell dhe produkte 

nga drithërat, drithëra, muesli dhe produkte nga fara e plotë; lëngje nga  kafeja, lëngje nga 

çaji, lëngje nga kakao dhe çokolata; produkte nga kafeja ose kakao për përgaditjën e pijeve 

alkoolike ose jo alkoolike; aroma për ushqim; buk dhe produkte të bukës, pjekurina dhe 

produkte embëlsirash; embëlsira dhe bombone (gjithashtu me embëltues ushqyes), çokolatë 

dhe produkte të çokolatës, bombone nga çokolata, akull për ushqim; mjaltë, melasë; 
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përzierje të gatëshme, menjëherëshme,  për përgaditjën e topthave te brumit/dumplings/ të 

të gjitha llojeve; brum i përgaditur për përdorim të   menjëhershëm, posaçërisht brum për 

toptha  (dumplings), brum nga tharëmi,  brum peta ( i shtriër si petë); përberësit për 

përgaditjën e pjekurinave  dhe kuleçve të embel-kekve, posaçërisht pluhur për pjekurina, 

tharem buke, lustra, salcë-lyrës nga çokolata për produkte embëlsirash, pjekurina dhe  

çokolata të vogëla të mbushura ( praline) dhe për përgaditjën e fillit ( shtreses lyrëse) për 

produkte embëlsirash, pjekurina dhe çokolata te vogëla të mbushura ( praline); xhelatinë 

për lyerjën e kekve  me fruta (kuleçve të embël), stabilizue për shllag, aroma për pjekurina 

dhe aroma për kek përpos vajit eterik, therrime sheqeri, marcipan, masa marcipani, lajthia 

dhe produkte të ngjashme, patispanjë, vanilë dhe sheqer vanile, shkop vanile; nisheste 

misri, trashës për lëngje nga pjekja; puding, pluhur për kremin e verdhë;  gjella nga 

brumërat e të gjitha llojeve, gjithashtu të gatshme për t’u shërbyer  dhe / ose me ngrirje të 

thellë; ushqime të gatshme  të embëla bazuar ne brum dhe oriz, dhe/ose produkteve nga fara 

e plotë, posaçërisht  sultjash- qumësht me oriz, puding nga grizi, krepa Kaiserschmarrn  (të 

prera dhe krepa te sheqerosura më rrush të tharë); krip, senf; majonez, salcë remulad(e 

ngjashme me salcën e tartarit, shpesh është më e verdhë ose e kuqërremtë) brumëra, salcë 

domatesh (keçap); uthull, salca (melmesa), lyres-salcë për sallata; Erëza-melmesa, ekstrakte 

melmesash, barishte-bimë të marinuara të thata dhe të ngrira; pica dhe produkte nga picat; 

brumëra, gjithashtu të gatshme për t’u shërbyer dhe / ose të ngrira thellë; sanduiçe të 

hapura, brumëra të hapura dhe bukë te vogla te gjata( baguetë) të hapura; sushi; sallata me 

oriz dhe / ose brumëra; ushqime gjysëm të përgatitura, gjella dhe  ushqim të përgatitur dhe  

të ngrira, që përbëhen veçanërisht, ekskluzivisht ose kryesisht nga brumërat dhe / ose orizi 

dhe / ose farat të plota dhe / ose pastiçeri dhe / ose produkte ëmbëlsirash (që i përkasin 

kësaj klase); Torte.  

31  Fruta dhe perime të freskëta; fruta të arrave të freskëta të të gjitha llojeve dhe bajame; 

peshk, butak (guaska) dhe krustace(gaforre) (të gjalla).  

32  Birrë; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përzierje  tjera për përgaditjën e  pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/837 

(220) 05/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Pembe, Bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Bukë; bukë e pjekur; përzierje për përgaditjen e bukës; bukë e freskët; kuleç të 

ëmbël; produkte bukëpjekësish, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte.   

 



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

104 

 

 
 

(210) KS/M/ 2020/843 

(220) 06/05/2020 

(731) “EUROMETAL” Sh.p.k, me numër 

unik identifikues 810657637 

Babush i Ri, Ferizaj, 70000, KS 

(591) E Kaltërt, E Bardhë.  

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

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

(540)  

 

 

     

 

(511) 2  Ngjyra dhe ngjyra transparente, mbulesa, llaqet, përveç makinave ose kamionëve; 

Ruajtësit kundër ndryshkut, përveç makinave ose kamionëve, dhe kundër prishjes së drurit; 

Bojra, ngjyra; Bojëra për shtypje, shënim dhe gdhendje; resina natyrale të papërpunuara; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Fiksuese; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Veshje 

mbrojtëse dhe mbrojtës për llaç, pllaka qeramike, dysheme druri, dysheme dhe sipërfaqe 

betoni, vaska, dushe, tualete, lavaman; Ngjyra për lyerje te brendshme dhe të jashtme të 

shtëpive dhe banesave; Komponime mbrojtëse të ngjyrave; Mbrojtës për komponent 

elektronik, përveç për vetura dhe kamionë, kemikate për ripërtrirjen e sipërfaqeve të 

mobiljeve dhë për qëllime të tjera. Komponime kimike për sigurimin e mbulesës rezistente 

nga gërvishtja dhe mbrojtjëse nga tretësit e njollave; Materiale reflektuese, jo në fletë, 

komponent reflektues për lentat oftamologjike, lenta për aparaturë forografike, dhe lentat 

tjera optike, Epoxy resin veshje mbrojtëse për përdorime industriale të dizajnuara për 

aplikim në nyje të salduara gypash dhe pjesë dhe metale të tjera, dru, beton dhe materiale të 

ngjashme për t’i mbrojtur nga ndryshku dhe prishja, mbi dhe nën tokë; enamelë; Nxjerrëse 

për automjete, përveç për vetura ose kamionë; Veshje për riparimin e sipërfaqeve të fibrave 

të qelqit dhe plastikës; Komponimi i gomëzuar jo-rrëshqitës në natyrën e bojës për t'u 

zbatuar në vendkalimet në dhe përreth automjeteve detare; Rrëshirat e ngjyrave me ngjyrë 

dhe ngjyruesit për t'u përdorur në sipërfaqet detare për të parandaluar ndryshkun dhe 

prishjen tyre.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; Materiale ndërtimore metalike; Objekte të 

transportueshme metali; Materiale metali për shina hekurudhe; Kabllo jo-elektrike dhe tela 

të metaleve të zakonshme; Hekurishte, artikuj të vegjël metali; Tuba dhe gypa metali; 

Kasaforta; Mallra metali, që nuk futen në klasa tjera, përkatësisht kallëpe, farkëtime, forma, 

si dhe produkte gjysmë-finale të salduara të hekurit, çelikut, metaleve dhe aliazheve të tyre, 

metale të papunuara, gjysmë të punuara, si dhe të punuara dhe farkëtimet e tyre, punim me 

makinë apo me dorë, komponentë kallëpash metali, mallra dhe elemente ndërtimore të 

metalit të mbështjellë dhe të derdhur, derdhjet me makinë, materiale të papërpunuara apo 

gjysmë të përpunuara për prodhimin e makinave, fonderisë, farkëtim dhe produkte mulliri, 

mallra të çelikut të papërpunuar, enë metalike nën presion; mjete metalike me presion të 

lartë dhe të specializuara; enë paketimi të metalit, gypa të presionit të lartë; Mallra 

metalurgjike; Xehet; gypa kanalizimi metalike; Instalime metalike për parkim biçikletash; 

Gypa degëzimi metalike; Alumin; tel alumini; folie alumini; Kudhra; Spiranca; Bova 
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ankorimi metalike; Pllaka lidhëse; Rryma metali; Pajime metali për tuba me kompresim 

ajri; Materiale përforcuese metalike për rripa makinash; Materiale përforcuese metalike për 

ndërtim; Grila dritaresh të jashtme metali; Kabana metali; Shufra metali, pa ndriçim; 

Shtylla metali; Traje metali; Unaza çeliku; Lidhëse metali; shirita metali për lidhje; Unaza 

hekuri; Lingota metali të zakonshëm; Pajime ndërtimi apo mobiliesh nikel-argjent; Pajime 

metalike për ndërtim; Protektorë trungjesh nga metali; Pllaka ndërtimi metalike; Ndërtime 

Metalike; Kapëse metalike për kabllo e gypa; Enë metalike për gaz të komprimuar apo ajër 

të lëngshëm; Rezervuarë metali; Mbyllëse metali për enë; Glucinium [berilium]; Dorëza 

metali; Kallëpë metalikë për beton; Pajime metali për shtretër; Korniza shtrati metalike; 

Fije metalike për qëllime të lidhjes; Fije lidhëse metalike për qëllime bujqësore; Tabakë 

dhe pllaka metali; Plumb, i pa punuar ose gjysmë punuar; Bllomba plumbi; Bulona metali; 

Tinarë metali; Pllaka hekuri; Kuti letrash nga metali; Bronzi; Bronz për gurë varri; Bronz 

[vepra artistike]; Shkronja e numra metali, përveç shkrimit; Buste të metalit të zakonshëm; 

Metaloqeramikë; Kromim; Xehja e kromit; Enë metali [ruajtje, transport]; Kulme metali; 

Kulme Metali; Pllaka shtrimi metalike; Korniza metali; Shtylla ankorimi metalike; 

Monumente metali; Shul metalik për kuti; Tela; Tela të aliazheve të zakonshme metalike, 

përveç telit të siguresave; Garza telash; Litar telash; Kabllo telfer; Litarë metali; gypa 

drenazhimi prej metali; Pengesa rrotullues; Platforma rrotullues [hekurudha]; Shula 

metalikë për dritare; Gypa qyngjesh metalike; Kunja metali; Pipëza metali; Kllapa metali 

për ndërtim; Hekur, i papunuar ose gjysmë i punuar; Hekurishta; Lidhëse metalike për 

hekurudha; Pika hekurudhash; Tela hekuri; Xehe hekuri; Kallëp metali; Etiketa metalike 

për vetura; brava metali për vetura; Kurthe për kafshë të egra; Kabina të lyera metali; Voza 

metalike; Voza metalike; Tapa për voza, metalike; Spirale [metalike]; Tallash metali; 

Dritare prej metali; Qemerë metali; Pajime hekuri për dritare; Pajime metali për dritare; 

Shula brez metalikë për dritare; Grila metalike; Korniza metalike për dritare; Bulona për 

kornizë dritareje; Pulexha; Krom-hekur; Ferrotitanium; Hekur Tungsten; Hekur oxhaku 

[andiron]; Materiale refraktare ndërtimi prej metali; Mbrojtëset e kaldajës nga metali; 

Statujat e metalit; Fllanxha metalike [kollare]; Mbyllës shishesh prej metali; Mbyllës 

shishesh prej metali; Rrjete metalike për insekte; Folie metali për mbështjellje dhe paketim; 

Paleta metalike për bartje; Bunkerë metalikë, jo-mekanikë; Shpatull dere; Dysheme metali; 

Galena [xehe]; Lidhëse duajsh prej metali; Çengelë metalikë për rafta rrobash; Pllaka 

memorialë prej metali; Kuti pranimi (Metal -); Germanium; Korniza metali për ndërtim; 

Skele prej metali; Korniza prej metali; Serra prej metali, të transportueshme; Korniza 

serrash prej metali; kallëpe fonderie [kallëpe] prej metali; Rrjet prej metali; Shufra për 

kangjella metalike; Zile; Material saldimi ari; Gurë varri (Monumente prej metali për -); 

Mbështjellës prej metali për varre; Qemerë varrimi prej metali; Qemerë prej metali [varri]; 

Gurë varri prej metali; Shtylla për gurë varri prej metali; Plaketa metalike të varrit; Xhunga 

prej metali; Kapuç prej metali për reze; Hekur i derdhur, i papunuar ose i punuar; Hafnium 

[celtium]; Kapëse tenxhereje prej metali; Kudhra [portabile]; Pranga duarsh; Makinë për 

letra tualeti, fiksuar, prej metali; Aliazhe kallisjeje; Numra për shtëpi prej metali, pa 

ndriçim; Hobe prej metali për ngarkesa; Gozhda për patkonj; Kotec pulash prej metali; 

Pllaketa identiteti prej metali; Indium; Grila dritaresh prej metali; Vida lidhëse prej metali 

për kabllo; Nyje kabllosh prej metali, jo-elektrike; pllaka shtrimi prej metali për ndërtim; 

Kadmium; Platforma, para-fabrikat, prej metali; Forma qyngu prej metali; Forma oxhaku 

prej metali; Kuti metalike të zakonshme; Këllef litari prej metali; Qoshe prej metali për 

ndërtim; Hekura këndore; Kanxha prej metali për zinxhirë; Kova prej metali; Morseta prej 
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metali; Lak drenazhe [valvula] prej metali; Valvula të gypave të ujit prej metali; Çengelë 

metalikë për veshje; Dara morse prej metali; Pitonë prej metali [pajisje bjeshkatarie]; 

Kallëpe ftohjeje [fonderi]; Kanaçe kallaji; Shporta prej metali; Pista patinazhi [struktura 

prej metali]; Punime artistike me metal; Bakër, papunuar ose gjysmë i punuar; tel bakri, pa 

izolim; Unaza bakri; Paleta ngarkimi, prej metali; Shufra lidhjeje të ngarkesës, prej metali, 

për vagonë hekurudhorë; Mbajtëse vozash prej metali; Metal kundër fërkimit; Rripa prej 

metali për bartje të ngarkesave; Rrjeta teli prej metali; Bosht kryesor [struktura prej metali]; 

Borde doku prej metali; Aliazhe të metaleve të zakonshme; Shina penguese prej metali për 

rrugë; Parmakë mbrojtës prej metali; Tuba prej metali për instalimet e ventilimit dhe 

kondicionimit të ajrit; materiale përforcuese prej metali për gypa; Limoniti; Shufër prej 

metali për kallaisje; Shufra prej metali për saldim; Shkrirje [metalurgji]; Magnezi; 

Mangani; Veranda prej metali [ndërtim]; Shtylla prej metali; Veshje muri prej metali 

[ndërtim]; Doreza thikash prej metali; Kallaji, papunuar apo gjysmë i punuar; Materiale 

përforcuese, prej metali, për beton; Xehet prej metali; Shishe [enë metalike] për gaz të 

kompresuar apo ajër të lëngshëm; Grila prej metali; Kafazë metalikë për kafshë të egra; 

Zinxhirë prej metali; Metale në formë pluhuri; Korniza prej metali për ndërtim; Unaza prej 

metali; Shufra metalike për kallaisje dhe saldim; Pajime prej metali për mobilie; Enëza 

mobiliesh prej metali; Molibden; Hekur (Molybdenum -); Govata prej metali për përzierjen 

e llaçit; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Gozhda; Byzylykë identifikues prej metali; 

Argjend Gjerman; Tela jo-elektrikë nga metalet e thjeshta; Nikeli; Perçina prej metali; 

Niobiumi; tabelat me numra prej metali; Korniza dritaresh prej metali; Filtra kaldaje; 

Materiale prej metali me kabllo për rrugë të përhershme hekurudhore; Pllaka të blinduara; 

Shkallë të lëvizshme (Metal -) për pasagjerë; Platforma prej metali; Pjesë gardhi prej 

metali; Blloqe shtrimi prej metali; Shtylla reklamuese prej metali; Pllaka dyshemeje, prej 

metali; Pllaka dyshemeje prej metali; Pragje prej metali; Metalet piroforike; Pafta me rrota 

[çizme]; Platforma lansimi raketash prej metali; Kallëpe prej metali për korniza; Shule të 

rrafshët; Shula (për kyçje-); Kobalt, pa përpunim; Gypa metali; Bërryla prej metali për 

gypa; Tubacione metali; Lidhëse prej metali për gypa; Grila mbështjellëse prej çeliku; 

Brava prej metali për çanta; Pajime prej metali për arkivol; Shtylla prej metali për ndërtime; 

Enë prej metali për ruajtjen e acideve; Tubacione prej metali; Kapakë pusetash prej metali; 

Mentesha lidhëse prej metali; Mentesha prej metali; Rondele prej metali; Çengela për 

pllaka [pjesë metalike]; Parmakë metali; Pllaka bashkuese [binarë]; Tabela shenjëzimi prej 

metali; Rrotulla prej metali, jomekanike, për tuba të përkulshëm; Çikrik mbështjellës prej 

metali, jomekanik, për markuça të përkulshëm; Brava jo-elektrike prej metali; Çelësa prej 

metali; Unaza ndarëse metalike për çelësa; Thumba graso; Brava elastike; Oxhaqe prej 

metali; Tuba oxhaku prej metali; Dado prej metali; Stola prej metali; Kllapa prej metali për 

ngarkesa; Tela saldimi prej metali; Pervaz prej metali; Unaza vidash; Pishina noti [struktura 

metali]; Kontejnerë lundrues prej metali; Dok lundrues prej metali, për ankorimin e anijeve; 

Pulexha prej metali, jo për makina; Doreza kositjeje prej metali; Kasaforta [kuti të forta]; 

Zinxhirë sigurie prej metali; Shenja, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Panele 

sinjalizimi, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Nikel-argjend; Kallajim argjendi; 

hekur silikon; Silose prej metali; Lidhje tensioni; Korda prej teli [lidhje tensioni]; Shirita 

hekuri (Zgjatës për) [lidhje tensioni]; Pajisje zgjatëse për rripa prej hekuri [lidhje tensioni]; 

Kasaforta mishi prej metali; Pafta prej metali; Mamuze; Shkallë metali; Metal stepladders; 

Borde zhytjeje prej metali; Priza prej metali; Fletë prej metali; tel me gjemba; Çelik, 

papunuar apo gjysmë i punuar; Shtresa çeliku; Tel çeliku; Çelik i derdhur; Objekte çeliku; 
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Topa çeliku; Aliazhe çeliku; Shtylla çeliku; Gypa çeliku; Kolona prej metali; Fletë kallaji; 

Statuja prej metali të rëndomtë; Shkallë prej metali; Gozhda akulli [hekura për ngjitje]; 

Kunja [pjesë metali]; Ferrula prej metali për shkopa të ecjes; Shenja, pa ndriçim dhe 

jomekanike, prej metali, për rrugë; Shtylla prej metali për linja elektrike; Helika prej 

metali; Xokël prej metali; Enë prej metali për karburant të lëngshëm; Tantalum [metal]; 

Kuti telefonike prej metali; Shtylla telegrafike prej metali; Titanium; Tombac; Rrathë fuçie 

prej metali; Porta prej metali; Paleta transportuese prej metali; Shtrëngues rripa makinash 

prej metali; Rripa shtrëngues prej metali; Ndarje (paravan) prej metali; Shkallare prej 

metali; Pushimore shkallësh prej metali; Trarë [pjesë të shkallës] prej metali; Pajime hekuri 

për dyer; Pajime dyersh, prej metali; Bulona dyersh prej metali; Dyer prej metali; Pragje 

dyersh prej metali; Panele dyersh prej metali; Doreza dyersh prej metali; Zilka jo-elektrike 

dyersh; Shufra shuli prej metali; Coka dyersh; Hapës dyersh (jo-elektrikë); Korniza 

metalike dyersh; Shula prej metali; Patina metali për dyer me rrëshqitje; Mbyllës dyersh, 

joelektrikë; Metale të rëndomta, papunuar apo gjysmë i punuar; Spesorë; Vanadium; 

Valvula prej metali, jo pjesë të makinave; Veshje prej metali për ndërtesa; Paketa pllakash 

kallaji; Enë ambalazhi prej metali; Kasa metalike për puse nafte; Kapakë bllombash prej 

metali; Aliazh kallaji me veshje argjendi; Kolektora metali për tuba; Kambanë për kafshë; 

Zinxhirë për bagëti; Banja për zogj [struktura prej metali]; Kafaze metalike kafshësh 

[struktura]; Dryrë; Veshje muri prej metali [ndërtesë]; Gypa uji prej metali; Kallaji; Metale 

të bardha; Doreza veglash prej metali; Kuti veglash prej metali, të zbrazëta; Sëndyqe prej 

metali, zbrazët; Erëtregues prej metali; Mjete për mbajtjen e zogjve prej metali, të shtyra 

me erë; Tungsten; Çengela metali; Rrethoja prej metali; Shtylla tendash prej metali; Gypa 

prej metali, për instalime të ngrohjes qendrore; Tavane prej metali; Zink; Kallaj; 

Zirkonium; Thumba; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Aliazhe të derdhura; Derdhje hekuri 

[gjysmë të përpunuar]; Farkime çeliku; Farkime aliazhesh (të papërpunuar dhe gjysmë të 

përpunuara -) [metal]; Konzola dalëse prej metali; metale të bardha; Aliazhe prej metali; 

Aliazhe për kallaisje; Enë prej metali për qëllime industriale; Enë metalike; Struktura prej 

metali; Struktura ndërtimore prej metali; Ura [struktura] prej metali; Kova [struktura 

metalike]; Ndërtesa metalike para-fabrikat; Enët prej metali për gaz të kompresuar ose ajër 

likuid; Rezervuarë gazi prej metali; Enë ambalazhi prej metali; Njësi mbështjellëse prej 

metali; Pajime prej metali për gypa; Ura metali para-fabrikat.  

7  Maqina dhe pajisje maqinash për punëtorinë për automjetet motorrike, kryesisht aparate 

për shpuarje dhe bluarje, aparate saldimi, aparate për larje dhe pastrim të automjeteve, 

gdhendje të gomave (tyre regroovers), armë llak, aparatë për riparimin e trupit mekanik, 

platforma të ngritjes, ngritëse, pjesë motorri  

17  Produkte gjysmë të përfunduar prej materialesh plastikë (për prodhim të mëtejshëm) në 

formë fletësh, tabakësh, shufrash, blloqesh, topthash, pllakash; zëvendësuesa plastike 

pjesërisht të përpunuar; rezina sintetike [produkte gjysmë të përfunduar]; rezina artificiale 

[produkte gjysmë të përfunduar]; fletë dhe tabakë plastike për përdorim industrial dhe 

komercial; fletë dhe tabakë prej materiali plastik përjashtuar për amballazhim; fletë dhe 

tabakë prej materiali plastik për përdorim në prodhim; fletë dhe tabakë të kalandruar për 

prodhim të mëtejshëm; fletë dhe tabakë plastike për tërheqje të thellë; fletë dhe tabakë 

plastike me sipërfaqe antimikrobiale; fletë, tabakë, dhe panelë plastikë jo për amballazhim, 

të gjithë mallrat e sipërpërmendur gjithashtu nga plastika me mbushësa si fibra druri, fibra 

xhami, dhe kokrriza xhami, fibra mineralë ose kokrriza mineralë si dhe në formë të 

laminatëve shumështresorë me fletë dhe tabakë plastikë, letre, gome, lëkure, druri, metali, 
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pëlhura të endure, pëlhura të thurura, jo të endure prej letre, materiali tekstili ose plastike; 

fletë, tabakë, panelë të formuar termikisht dhe artikuj të tjerë prej plastike ose materialesh 

të përbërë bazuar në plastikë me mbushësa si fibra druri, fibra xhami ose kokrriza xhami, 

dhe fibra mineral ose kokrriza mineralesh, për aq a përfshihen në kete klasë; fletë, tabakë 

dhe panelë plastikë për prodhim mobiljesh, pjesë për mobilje, dhe orendi; fletë dhe tabakë 

plastikë për dizenjim sipërfaqeje mobiljesh, duke përfshirë pjesë të përparme mobiljesh, 

dyer mobiljesh, rafte, cepa për mobilje, karkasa, panelë anësorë dhe të pasëm; fletë dhe 

tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e mobiljeve, pjesëve të mobiljeve, dhe 

orendive; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen e profileve për mobilje, duke përfshirë 

parmakë dhe ornamente te lehtë; fletë dhe tabakë prej plastike për mbulimin e skeleteve të 

sirtarëve dhe për veshje raftesh; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e 

materialeve të ndërtimit ose të elementëve të ndërtimit, të tillë si dyer, karkasa dyersh, 

dritare, karkasa dritaresh, gardhe, fasada, profile, ornamente, pllakëza, trarë, borde, panelë, 

mbulesa tavanësh, tubo, bina, xhamave të dritareve, porta, ilustrime, pjesë, prej druri, 

metali, plastike dhe materialeve të tjerë; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e veshjeve 

të dyerve, mureve dhe tavanëve; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e shasive të 

pajisjeve elektronike; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e pjesëve zbukuruese të 

brendshme të automobilëve, dhomave të rimorkueshme, anijeve, varkave, ashensorëve, 

zyrave, hoteleve, dyqaneve, dhe dhomave në godina private dhe publike; tabakë dhe 

pllakëza të bërë prej materialeve plastikë, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të formuara 

termikisht, të bërë prej materiali plastik, fletë, tabakë dhe pllakëza, të presuara prej 

kokrrizash dhe/ose të shtypura, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të formuara 

termikisht, , pllakëza përfshirë struktura dhe fletë dhe/ose tabakë të hojëzuar te gjitha të 

bëra prej materiali plastik dhe fibrash natyrale dhe/ose materialesh mbushës mineralë, dhe 

të gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

xhamave, xhamave për tavanë të makinave, dhe xhamave për mbrotje nga stërkalkat dhe 

rrethime për varka; fletë, pëlhura, dhe tabakë plastikë për prodhimin e velave, pëlhurave të 

gomuara dhe mbulesave mbrojtëse për industrinë e anijeve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e pajisjeve të zyrës, ndihmave organizative për zyra, kapakëve të librit dhe 

artikujve për shkrim; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve promocionalë; fletë 

dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve të pajisjeve të kampingut, produkteve të 

orientuara nga zbavitja dhe mallrave shtëpiakë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në 

prodhimin e modulëve diellor; fletë [mallra gjysmë të përfunduar] për ndërtimin e tavanëve 

të varur; fletë, tabakë dhe pllakëza transparente nga plastika për përdorim industrial dhe 

prodhim të metejshëm; mbulesa mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesave; fletë dhe tabakë dhe fletë dhe tabakë vetë-ngjitës nga plastika për 

prodhimin e elementëve të fasadave për veshjen dhe rinovimin e elementëve të fasadave; 

gypa fleksibël (jo prej metali); tubo fleksibël prej materiali plastik; fletë dhe tabakë plastikë 

(materiale të klasës mjeksore) për përdorim kirurgjikal, mjeksor, farmaceutik, 

biofarmaceutik, dentar dhe veterinar; fletë plastike për prodhimin e enëve dhe qeseve 

mjeksore gjithashtu të mbyllëshme dhe të sterilizueshme, kryesisht qese gjaku, qese për 

tretësira infuzioni, enë për medikamente, enë dhe qese me shumë dhomëza me ndarje të 

thyeshme; fletë plastike për prodhimin e mbulesave mjeksore; fletë plastike për prodhimin 

e qeseve për trup; fletë plastike për prodhimin e veshjeve mbrojtëse; izolime; izolime në 

formë të produkteve të mbrojtura nga uji për tavanë, dysheme dhe mure; pasta dhe veshje 

për izolim pllakash, dhogash, çatish, tarracash dhe ballkonesh kundër ujit dhe efekteve 
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ambientaliste; rripa izolimi; shiritë ngjitës ballë për ballë prej plastike; agjentë për tegel 

saldimi [ngjitës]; fletë plastike për sipërfaqe mbrojtëse (fletë për mbrotje kundër ndotjes); 

fletë, shirita, dhe tabakë mbrojtës plastikë për ngjitje në sipërfaqe, në veçanti fletë, shirita, 

dhe tabakë kundra ndotjes dhe fletë, shirita, dhe tabakë për mbrotje nga korrozioni; fletë 

dhe tabakë plastikë të veshur me silikon ose që përmbajnë një shtresë silikoni për ngjitje në 

sipërfaqe; tabakë prej plastike vet-ngjitës për përdorim industrial dhe komercial; shirit 

ngjitës për qëllime zbukurimi në përdorimin industrial dhe komercial, me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë mbrojtëse vet-ngjitëse; flet mbrojtëse e veshur me substanca kundra ndotjes 

ose që përmbajnë substanca kundra ndotjes; fletë mbrojtëse e veshur me substanca 

jokorrozive ose që përmbajnë substanca jokorrozive; fletë mbrojtëse të bëra tufë, 

vetëngjitës; rripa prej fletësh vet-ngjitëse për riparimin ose arnimin e sipërfaqeve të 

laminuara me fletë; shirit ngjitës për qëllime kundra ndotjes me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë dhe tabakë plastike të bëra tufë për përdorim në mbulim dyshemesh, 

muresh, shkallësh dhe sipërfaqesh të tjera të ndërtesave dhe automjeteve për lëvizje nga 

toka, ajri, uji ose shinash; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike kundra rrëshqitjes ose nga 

plastika me mbushësa për përdorim në mbulimin e dyshemeve, mureve, shkallëve dhe 

sipërfaqeve të tjera të ndërtesave dhe automjeteve për lëvizje nga toka, ajri, uji ose shinash; 

fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike kundra gërryerjes ose nga plastika me mbushësa për 

përdorim në mbulimin e dyshemeve, mureve, shkallëve sipërfaqeve të tjera të ndërtesave 

dhe automjeteve për lëvizje nga toka, ajri, uji ose shinash; fletë, tabakë, membrana, dhe 

pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje kopshti, si materiale ndërtimi dhe kundra ujit, 

për konstruksione dhe punime civile, për ndërtim të rrugëve, kanaleve, digave dhe 

shtretërve të lumit, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së mjedisit, në veçanti pishina 

magazinimi dhe rezervuarë për depozitimin e mbetjeve të ngurta dhe të lëngshme, liqeneve 

artificialë mbajtës, pendëve, tuneleve, dranazhimeve, kanaleve, mbulesave lundruese (për 

shembull në bazenet ujore), mbulesave të zonave të mëdha (për shembull në kripore), për 

mbrojtjen e terrenit përfshirë stacionet e mbushjes, landfilet, autostradat, depozitat e ujrave 

të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë 

membrane për izolim të çative; pllakëza plastike ose prej materiali të përbërë për prodhimin 

e kallëpëve   

19  Materiale ndërtimi të bërë prej plastike; Materiale ndërtimi, jo nga metali; panele për 

qëllime ndërtimtarie; çimento-panele lidhëse për qëllime ndërtimtarie; suva; filtra,  

materiale plastike të përpunuar për pëdorim në ndërtim; fletë, tabakë dhe panelë prej 

plastike për përdorim në ndërtim; panelë të lehtë; panelë të lehtë nga plastika dhe materiale 

të përbërë bazuar në plastikë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në gjeomembrana; 

gjeomembrana; fletë, tabakë, membrana, dhe pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje 

kopshti, si materiele ndërtimi, për konstruksione dhe punime civile, për ndërtimin e 

rrugëve, kanaleve, digave dhe pendëve të lumenjve, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së 

mjedisit, në veçanti pishina magazinimi dhe rezervuarë për magazinim të mbetjeve të 

ngurta dhe të lëngshme, liqene artificial, pendë, tunele, dranazhime, tunele, dranazhime, 

kanale, mbulesa lundruese (për shembull në bazenet ujore), mbulesa të zonave të mëdha 

(për shembull në kripore), për mbrojtje të terrenit përfshirë në stacionet e mbushjes, 

landfilet, autostradat, depozitat e ujrave të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, 

tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë membrane për izolim të çative; kupola prej 

xhami dhe çati me kurriz prej xhami për ndërtesa, gjithashtu të ventiluara; pjesë plastike të 

derdhura për çati me kurriz prej xhami, ulluqet e çatisë për mbledhje uji dhe lidhjet e murit; 
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tabakë dhe panelë të formuar termikisht për qëllime ndërtimi; panelë plastikë të hojëzuar 

për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë të forcuar me tekstil dhe fibër; mbulesa 

godinash, jo prej metali; fletë dhe tabakë plastikë për mbulim; profilë plastikë për mbulim; 

tabakë dhe membrama (jo prej metali) për mbulim kundra ujit; pllakëza dhe pllakëza 

transparente prej plastike për ndërtim, në vecanti, për çati, mure, mbulesa të ndryshme, 

veshje fasadash dhe ndërtime stendash ekspozite; pjesë për veshje për godina, jo prej 

metali; pllakëza transparente plastike me vrima dhe/ose hulli ngurtësuese si panelë për 

mure; rrjeta për dritare plastike; rrjeta fleksibile për dritare plastike; material ndërtimi (jo 

prej metali), të natyrës të elementëve të fasadave; veshje përveç bojrave për përdorim në 

ndërtim; pllakëza plastike ose material i përbërë si kallëpe per ndertim; pëlhura jo të endura 

të bërë prej fibrave sintetikë për përdorim në industrinë e ndërtimit; fletë për tavanë të 

varur; panelë për veshje të veshur me plastikë jo prej metali; fletë, pllakëza, tabakë 

mbrojtës prej plastike për ndërtim; fletë, shirita dhe tabakë plastikë kundra ndotjes për 

ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë për mbrojtje nga korrozioni për ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë të grumbulluar të përdorur në ndërtim; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike 

kundra rrëshqitjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë kundra gërryerjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; mbulesa 

jo prej metali në formë të mbulesave mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesve; pllakëza plastike transparente, Materiale ndertimi (jo metalike), te 

ndryshme nga plastike; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo metalike të transportueshme; 

konstruksione te ferfunduara pjese druri, domethënë shirita ndërtimi, shirita dekorativë, 

dërrasa skajore, shufra rrotulluese per grila, gardhe, parmake shkallesh, dritaret dhe dyert; 

profilet, pllakat, dërrasat dhe mbulesat e drurit; lëndë druri, kompensatë, pllaka druri, 

kompensatë, dru i ngjitur; dhoge druri; veshje druri për tavanet dhe muret       

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, Ndërtime të objekteve; asfaltim; 

izolim ndërtimi; mbikëqyrje e ndërtimeve; ndërtim i objekteve banimi apo për qëllime tjera 

afariste; shërbime zdrukthëtarie; pastrim i objekteve; dhënie me qira e pajisjeve ndërtimore; 

shërbime ndërtimi; informacione lidhur me ndërtimet; këshilla ne ndërtimtari; rrenim i 

objekteve; shpim i mureve; instalimi dhe riparimi i pajisjes elektrike; instalimi dhe riparimi 

i ashensorëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ajrit te kondicionuar; 

ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; suvatim; pajisje hidraulike; shërbime te rinovimit 

te ndërtesave; shtrimi rrugëve; shërbime te riparimit te çative 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/844 

(220) 06/05/2020 

(731) “EUROMETAL” Sh.p.k, me numër 

unik identifikues 810657637 

Babush i Ri, Ferizaj, 70000, KS 

(740)  Fisnik Sogojeva Fisnik Sogojeva B.I 

Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, Kati III-të, 

Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)  EUROMETAL 

 

 
     

 

(511) 2  Ngjyra dhe ngjyra transparente, mbulesa, llaqet, përveç makinave ose kamionëve; 

Ruajtësit kundër ndryshkut, përveç makinave ose kamionëve, dhe kundër prishjes së drurit; 
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Bojra, ngjyra; Bojëra për shtypje, shënim dhe gdhendje; resina natyrale të papërpunuara; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Fiksuese; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Veshje 

mbrojtëse dhe mbrojtës për llaç, pllaka qeramike, dysheme druri, dysheme dhe sipërfaqe 

betoni, vaska, dushe, tualete, lavaman; Ngjyra për lyerje te brendshme dhe të jashtme të 

shtëpive dhe banesave; Komponime mbrojtëse të ngjyrave; Mbrojtës për komponent 

elektronik, përveç për vetura dhe kamionë, kemikate për ripërtrirjen e sipërfaqeve të 

mobiljeve dhë për qëllime të tjera. Komponime kimike për sigurimin e mbulesës rezistente 

nga gërvishtja dhe mbrojtjëse nga tretësit e njollave; Materiale reflektuese, jo në fletë, 

komponent reflektues për lentat oftamologjike, lenta për aparaturë forografike, dhe lentat 

tjera optike, Epoxy resin veshje mbrojtëse për përdorime industriale të dizajnuara për 

aplikim në nyje të salduara gypash dhe pjesë dhe metale të tjera, dru, beton dhe materiale të 

ngjashme për t’i mbrojtur nga ndryshku dhe prishja, mbi dhe nën tokë; enamelë; Nxjerrëse 

për automjete, përveç për vetura ose kamionë; Veshje për riparimin e sipërfaqeve të fibrave 

të qelqit dhe plastikës; Komponimi i gomëzuar jo-rrëshqitës në natyrën e bojës për t'u 

zbatuar në vendkalimet në dhe përreth automjeteve detare; Rrëshirat e ngjyrave me ngjyrë 

dhe ngjyruesit për t'u përdorur në sipërfaqet detare për të parandaluar ndryshkun dhe 

prishjen tyre.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; Materiale ndërtimore metalike; Objekte të 

transportueshme metali; Materiale metali për shina hekurudhe; Kabllo jo-elektrike dhe tela 

të metaleve të zakonshme; Hekurishte, artikuj të vegjël metali; Tuba dhe gypa metali; 

Kasaforta; Mallra metali, që nuk futen në klasa tjera, përkatësisht kallëpe, farkëtime, forma, 

si dhe produkte gjysmë-finale të salduara të hekurit, çelikut, metaleve dhe aliazheve të tyre, 

metale të papunuara, gjysmë të punuara, si dhe të punuara dhe farkëtimet e tyre, punim me 

makinë apo me dorë, komponentë kallëpash metali, mallra dhe elemente ndërtimore të 

metalit të mbështjellë dhe të derdhur, derdhjet me makinë, materiale të papërpunuara apo 

gjysmë të përpunuara për prodhimin e makinave, fonderisë, farkëtim dhe produkte mulliri, 

mallra të çelikut të papërpunuar, enë metalike nën presion; mjete metalike me presion të 

lartë dhe të specializuara; enë paketimi të metalit, gypa të presionit të lartë; Mallra 

metalurgjike; Xehet; gypa kanalizimi metalike; Instalime metalike për parkim biçikletash; 

Gypa degëzimi metalike; Alumin; tel alumini; folie alumini; Kudhra; Spiranca; Bova 

ankorimi metalike; Pllaka lidhëse; Rryma metali; Pajime metali për tuba me kompresim 

ajri; Materiale përforcuese metalike për rripa makinash; Materiale përforcuese metalike për 

ndërtim; Grila dritaresh të jashtme metali; Kabana metali; Shufra metali, pa ndriçim; 

Shtylla metali; Traje metali; Unaza çeliku; Lidhëse metali; shirita metali për lidhje; Unaza 

hekuri; Lingota metali të zakonshëm; Pajime ndërtimi apo mobiliesh nikel-argjent; Pajime 

metalike për ndërtim; Protektorë trungjesh nga metali; Pllaka ndërtimi metalike; Ndërtime 

Metalike; Kapëse metalike për kabllo e gypa; Enë metalike për gaz të komprimuar apo ajër 

të lëngshëm; Rezervuarë metali; Mbyllëse metali për enë; Glucinium [berilium]; Dorëza 

metali; Kallëpë metalikë për beton; Pajime metali për shtretër; Korniza shtrati metalike; 

Fije metalike për qëllime të lidhjes; Fije lidhëse metalike për qëllime bujqësore; Tabakë 

dhe pllaka metali; Plumb, i pa punuar ose gjysmë punuar; Bllomba plumbi; Bulona metali; 

Tinarë metali; Pllaka hekuri; Kuti letrash nga metali; Bronzi; Bronz për gurë varri; Bronz 

[vepra artistike]; Shkronja e numra metali, përveç shkrimit; Buste të metalit të zakonshëm; 

Metaloqeramikë; Kromim; Xehja e kromit; Enë metali [ruajtje, transport]; Kulme metali; 

Kulme Metali; Pllaka shtrimi metalike; Korniza metali; Shtylla ankorimi metalike; 
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Monumente metali; Shul metalik për kuti; Tela; Tela të aliazheve të zakonshme metalike, 

përveç telit të siguresave; Garza telash; Litar telash; Kabllo telfer; Litarë metali; gypa 

drenazhimi prej metali; Pengesa rrotullues; Platforma rrotullues [hekurudha]; Shula 

metalikë për dritare; Gypa qyngjesh metalike; Kunja metali; Pipëza metali; Kllapa metali 

për ndërtim; Hekur, i papunuar ose gjysmë i punuar; Hekurishta; Lidhëse metalike për 

hekurudha; Pika hekurudhash; Tela hekuri; Xehe hekuri; Kallëp metali; Etiketa metalike 

për vetura; brava metali për vetura; Kurthe për kafshë të egra; Kabina të lyera metali; Voza 

metalike; Voza metalike; Tapa për voza, metalike; Spirale [metalike]; Tallash metali; 

Dritare prej metali; Qemerë metali; Pajime hekuri për dritare; Pajime metali për dritare; 

Shula brez metalikë për dritare; Grila metalike; Korniza metalike për dritare; Bulona për 

kornizë dritareje; Pulexha; Krom-hekur; Ferrotitanium; Hekur Tungsten; Hekur oxhaku 

[andiron]; Materiale refraktare ndërtimi prej metali; Mbrojtëset e kaldajës nga metali; 

Statujat e metalit; Fllanxha metalike [kollare]; Mbyllës shishesh prej metali; Mbyllës 

shishesh prej metali; Rrjete metalike për insekte; Folie metali për mbështjellje dhe paketim; 

Paleta metalike për bartje; Bunkerë metalikë, jo-mekanikë; Shpatull dere; Dysheme metali; 

Galena [xehe]; Lidhëse duajsh prej metali; Çengelë metalikë për rafta rrobash; Pllaka 

memorialë prej metali; Kuti pranimi (Metal -); Germanium; Korniza metali për ndërtim; 

Skele prej metali; Korniza prej metali; Serra prej metali, të transportueshme; Korniza 

serrash prej metali; kallëpe fonderie [kallëpe] prej metali; Rrjet prej metali; Shufra për 

kangjella metalike; Zile; Material saldimi ari; Gurë varri (Monumente prej metali për -); 

Mbështjellës prej metali për varre; Qemerë varrimi prej metali; Qemerë prej metali [varri]; 

Gurë varri prej metali; Shtylla për gurë varri prej metali; Plaketa metalike të varrit; Xhunga 

prej metali; Kapuç prej metali për reze; Hekur i derdhur, i papunuar ose i punuar; Hafnium 

[celtium]; Kapëse tenxhereje prej metali; Kudhra [portabile]; Pranga duarsh; Makinë për 

letra tualeti, fiksuar, prej metali; Aliazhe kallisjeje; Numra për shtëpi prej metali, pa 

ndriçim; Hobe prej metali për ngarkesa; Gozhda për patkonj; Kotec pulash prej metali; 

Pllaketa identiteti prej metali; Indium; Grila dritaresh prej metali; Vida lidhëse prej metali 

për kabllo; Nyje kabllosh prej metali, jo-elektrike; pllaka shtrimi prej metali për ndërtim; 

Kadmium; Platforma, para-fabrikat, prej metali; Forma qyngu prej metali; Forma oxhaku 

prej metali; Kuti metalike të zakonshme; Këllef litari prej metali; Qoshe prej metali për 

ndërtim; Hekura këndore; Kanxha prej metali për zinxhirë; Kova prej metali; Morseta prej 

metali; Lak drenazhe [valvula] prej metali; Valvula të gypave të ujit prej metali; Çengelë 

metalikë për veshje; Dara morse prej metali; Pitonë prej metali [pajisje bjeshkatarie]; 

Kallëpe ftohjeje [fonderi]; Kanaçe kallaji; Shporta prej metali; Pista patinazhi [struktura 

prej metali]; Punime artistike me metal; Bakër, papunuar ose gjysmë i punuar; tel bakri, pa 

izolim; Unaza bakri; Paleta ngarkimi, prej metali; Shufra lidhjeje të ngarkesës, prej metali, 

për vagonë hekurudhorë; Mbajtëse vozash prej metali; Metal kundër fërkimit; Rripa prej 

metali për bartje të ngarkesave; Rrjeta teli prej metali; Bosht kryesor [struktura prej metali]; 

Borde doku prej metali; Aliazhe të metaleve të zakonshme; Shina penguese prej metali për 

rrugë; Parmakë mbrojtës prej metali; Tuba prej metali për instalimet e ventilimit dhe 

kondicionimit të ajrit; materiale përforcuese prej metali për gypa; Limoniti; Shufër prej 

metali për kallaisje; Shufra prej metali për saldim; Shkrirje [metalurgji]; Magnezi; 

Mangani; Veranda prej metali [ndërtim]; Shtylla prej metali; Veshje muri prej metali 

[ndërtim]; Doreza thikash prej metali; Kallaji, papunuar apo gjysmë i punuar; Materiale 

përforcuese, prej metali, për beton; Xehet prej metali; Shishe [enë metalike] për gaz të 

kompresuar apo ajër të lëngshëm; Grila prej metali; Kafazë metalikë për kafshë të egra; 
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Zinxhirë prej metali; Metale në formë pluhuri; Korniza prej metali për ndërtim; Unaza prej 

metali; Shufra metalike për kallaisje dhe saldim; Pajime prej metali për mobilie; Enëza 

mobiliesh prej metali; Molibden; Hekur (Molybdenum -); Govata prej metali për përzierjen 

e llaçit; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Gozhda; Byzylykë identifikues prej metali; 

Argjend Gjerman; Tela jo-elektrikë nga metalet e thjeshta; Nikeli; Perçina prej metali; 

Niobiumi; tabelat me numra prej metali; Korniza dritaresh prej metali; Filtra kaldaje; 

Materiale prej metali me kabllo për rrugë të përhershme hekurudhore; Pllaka të blinduara; 

Shkallë të lëvizshme (Metal -) për pasagjerë; Platforma prej metali; Pjesë gardhi prej 

metali; Blloqe shtrimi prej metali; Shtylla reklamuese prej metali; Pllaka dyshemeje, prej 

metali; Pllaka dyshemeje prej metali; Pragje prej metali; Metalet piroforike; Pafta me rrota 

[çizme]; Platforma lansimi raketash prej metali; Kallëpe prej metali për korniza; Shule të 

rrafshët; Shula (për kyçje-); Kobalt, pa përpunim; Gypa metali; Bërryla prej metali për 

gypa; Tubacione metali; Lidhëse prej metali për gypa; Grila mbështjellëse prej çeliku; 

Brava prej metali për çanta; Pajime prej metali për arkivol; Shtylla prej metali për ndërtime; 

Enë prej metali për ruajtjen e acideve; Tubacione prej metali; Kapakë pusetash prej metali; 

Mentesha lidhëse prej metali; Mentesha prej metali; Rondele prej metali; Çengela për 

pllaka [pjesë metalike]; Parmakë metali; Pllaka bashkuese [binarë]; Tabela shenjëzimi prej 

metali; Rrotulla prej metali, jomekanike, për tuba të përkulshëm; Çikrik mbështjellës prej 

metali, jomekanik, për markuça të përkulshëm; Brava jo-elektrike prej metali; Çelësa prej 

metali; Unaza ndarëse metalike për çelësa; Thumba graso; Brava elastike; Oxhaqe prej 

metali; Tuba oxhaku prej metali; Dado prej metali; Stola prej metali; Kllapa prej metali për 

ngarkesa; Tela saldimi prej metali; Pervaz prej metali; Unaza vidash; Pishina noti [struktura 

metali]; Kontejnerë lundrues prej metali; Dok lundrues prej metali, për ankorimin e anijeve; 

Pulexha prej metali, jo për makina; Doreza kositjeje prej metali; Kasaforta [kuti të forta]; 

Zinxhirë sigurie prej metali; Shenja, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Panele 

sinjalizimi, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Nikel-argjend; Kallajim argjendi; 

hekur silikon; Silose prej metali; Lidhje tensioni; Korda prej teli [lidhje tensioni]; Shirita 

hekuri (Zgjatës për) [lidhje tensioni]; Pajisje zgjatëse për rripa prej hekuri [lidhje tensioni]; 

Kasaforta mishi prej metali; Pafta prej metali; Mamuze; Shkallë metali; Metal stepladders; 

Borde zhytjeje prej metali; Priza prej metali; Fletë prej metali; tel me gjemba; Çelik, 

papunuar apo gjysmë i punuar; Shtresa çeliku; Tel çeliku; Çelik i derdhur; Objekte çeliku; 

Topa çeliku; Aliazhe çeliku; Shtylla çeliku; Gypa çeliku; Kolona prej metali; Fletë kallaji; 

Statuja prej metali të rëndomtë; Shkallë prej metali; Gozhda akulli [hekura për ngjitje]; 

Kunja [pjesë metali]; Ferrula prej metali për shkopa të ecjes; Shenja, pa ndriçim dhe 

jomekanike, prej metali, për rrugë; Shtylla prej metali për linja elektrike; Helika prej 

metali; Xokël prej metali; Enë prej metali për karburant të lëngshëm; Tantalum [metal]; 

Kuti telefonike prej metali; Shtylla telegrafike prej metali; Titanium; Tombac; Rrathë fuçie 

prej metali; Porta prej metali; Paleta transportuese prej metali; Shtrëngues rripa makinash 

prej metali; Rripa shtrëngues prej metali; Ndarje (paravan) prej metali; Shkallare prej 

metali; Pushimore shkallësh prej metali; Trarë [pjesë të shkallës] prej metali; Pajime hekuri 

për dyer; Pajime dyersh, prej metali; Bulona dyersh prej metali; Dyer prej metali; Pragje 

dyersh prej metali; Panele dyersh prej metali; Doreza dyersh prej metali; Zilka jo-elektrike 

dyersh; Shufra shuli prej metali; Coka dyersh; Hapës dyersh (jo-elektrikë); Korniza 

metalike dyersh; Shula prej metali; Patina metali për dyer me rrëshqitje; Mbyllës dyersh, 

joelektrikë; Metale të rëndomta, papunuar apo gjysmë i punuar; Spesorë; Vanadium; 

Valvula prej metali, jo pjesë të makinave; Veshje prej metali për ndërtesa; Paketa pllakash 
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kallaji; Enë ambalazhi prej metali; Kasa metalike për puse nafte; Kapakë bllombash prej 

metali; Aliazh kallaji me veshje argjendi; Kolektora metali për tuba; Kambanë për kafshë; 

Zinxhirë për bagëti; Banja për zogj [struktura prej metali]; Kafaze metalike kafshësh 

[struktura]; Dryrë; Veshje muri prej metali [ndërtesë]; Gypa uji prej metali; Kallaji; Metale 

të bardha; Doreza veglash prej metali; Kuti veglash prej metali, të zbrazëta; Sëndyqe prej 

metali, zbrazët; Erëtregues prej metali; Mjete për mbajtjen e zogjve prej metali, të shtyra 

me erë; Tungsten; Çengela metali; Rrethoja prej metali; Shtylla tendash prej metali; Gypa 

prej metali, për instalime të ngrohjes qendrore; Tavane prej metali; Zink; Kallaj; 

Zirkonium; Thumba; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Aliazhe të derdhura; Derdhje hekuri 

[gjysmë të përpunuar]; Farkime çeliku; Farkime aliazhesh (të papërpunuar dhe gjysmë të 

përpunuara -) [metal]; Konzola dalëse prej metali; metale të bardha; Aliazhe prej metali; 

Aliazhe për kallaisje; Enë prej metali për qëllime industriale; Enë metalike; Struktura prej 

metali; Struktura ndërtimore prej metali; Ura [struktura] prej metali; Kova [struktura 

metalike]; Ndërtesa metalike para-fabrikat; Enët prej metali për gaz të kompresuar ose ajër 

likuid; Rezervuarë gazi prej metali; Enë ambalazhi prej metali; Njësi mbështjellëse prej 

metali; Pajime prej metali për gypa; Ura metali para-fabrikat.  

7  Maqina dhe pajisje maqinash për punëtorinë për automjetet motorrike, kryesisht aparate 

për shpuarje dhe bluarje, aparate saldimi, aparate për larje dhe pastrim të automjeteve, 

gdhendje të gomave (tyre regroovers), armë llak, aparatë për riparimin e trupit mekanik, 

platforma të ngritjes, ngritëse, pjesë motorri  

17  Produkte gjysmë të përfunduar prej materialesh plastikë (për prodhim të mëtejshëm) në 

formë fletësh, tabakësh, shufrash, blloqesh, topthash, pllakash; zëvendësuesa plastike 

pjesërisht të përpunuar; rezina sintetike [produkte gjysmë të përfunduar]; rezina artificiale 

[produkte gjysmë të përfunduar]; fletë dhe tabakë plastike për përdorim industrial dhe 

komercial; fletë dhe tabakë prej materiali plastik përjashtuar për amballazhim; fletë dhe 

tabakë prej materiali plastik për përdorim në prodhim; fletë dhe tabakë të kalandruar për 

prodhim të mëtejshëm; fletë dhe tabakë plastike për tërheqje të thellë; fletë dhe tabakë 

plastike me sipërfaqe antimikrobiale; fletë, tabakë, dhe panelë plastikë jo për amballazhim, 

të gjithë mallrat e sipërpërmendur gjithashtu nga plastika me mbushësa si fibra druri, fibra 

xhami, dhe kokrriza xhami, fibra mineralë ose kokrriza mineralë si dhe në formë të 

laminatëve shumështresorë me fletë dhe tabakë plastikë, letre, gome, lëkure, druri, metali, 

pëlhura të endure, pëlhura të thurura, jo të endure prej letre, materiali tekstili ose plastike; 

fletë, tabakë, panelë të formuar termikisht dhe artikuj të tjerë prej plastike ose materialesh 

të përbërë bazuar në plastikë me mbushësa si fibra druri, fibra xhami ose kokrriza xhami, 

dhe fibra mineral ose kokrriza mineralesh, për aq a përfshihen në kete klasë; fletë, tabakë 

dhe panelë plastikë për prodhim mobiljesh, pjesë për mobilje, dhe orendi; fletë dhe tabakë 

plastikë për dizenjim sipërfaqeje mobiljesh, duke përfshirë pjesë të përparme mobiljesh, 

dyer mobiljesh, rafte, cepa për mobilje, karkasa, panelë anësorë dhe të pasëm; fletë dhe 

tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e mobiljeve, pjesëve të mobiljeve, dhe 

orendive; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen e profileve për mobilje, duke përfshirë 

parmakë dhe ornamente te lehtë; fletë dhe tabakë prej plastike për mbulimin e skeleteve të 

sirtarëve dhe për veshje raftesh; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e 

materialeve të ndërtimit ose të elementëve të ndërtimit, të tillë si dyer, karkasa dyersh, 

dritare, karkasa dritaresh, gardhe, fasada, profile, ornamente, pllakëza, trarë, borde, panelë, 

mbulesa tavanësh, tubo, bina, xhamave të dritareve, porta, ilustrime, pjesë, prej druri, 

metali, plastike dhe materialeve të tjerë; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e veshjeve 
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të dyerve, mureve dhe tavanëve; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e shasive të 

pajisjeve elektronike; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e pjesëve zbukuruese të 

brendshme të automobilëve, dhomave të rimorkueshme, anijeve, varkave, ashensorëve, 

zyrave, hoteleve, dyqaneve, dhe dhomave në godina private dhe publike; tabakë dhe 

pllakëza të bërë prej materialeve plastikë, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të formuara 

termikisht, të bërë prej materiali plastik, fletë, tabakë dhe pllakëza, të presuara prej 

kokrrizash dhe/ose të shtypura, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të formuara 

termikisht, , pllakëza përfshirë struktura dhe fletë dhe/ose tabakë të hojëzuar te gjitha të 

bëra prej materiali plastik dhe fibrash natyrale dhe/ose materialesh mbushës mineralë, dhe 

të gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

xhamave, xhamave për tavanë të makinave, dhe xhamave për mbrotje nga stërkalkat dhe 

rrethime për varka; fletë, pëlhura, dhe tabakë plastikë për prodhimin e velave, pëlhurave të 

gomuara dhe mbulesave mbrojtëse për industrinë e anijeve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e pajisjeve të zyrës, ndihmave organizative për zyra, kapakëve të librit dhe 

artikujve për shkrim; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve promocionalë; fletë 

dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve të pajisjeve të kampingut, produkteve të 

orientuara nga zbavitja dhe mallrave shtëpiakë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në 

prodhimin e modulëve diellor; fletë [mallra gjysmë të përfunduar] për ndërtimin e tavanëve 

të varur; fletë, tabakë dhe pllakëza transparente nga plastika për përdorim industrial dhe 

prodhim të metejshëm; mbulesa mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesave; fletë dhe tabakë dhe fletë dhe tabakë vetë-ngjitës nga plastika për 

prodhimin e elementëve të fasadave për veshjen dhe rinovimin e elementëve të fasadave; 

gypa fleksibël (jo prej metali); tubo fleksibël prej materiali plastik; fletë dhe tabakë plastikë 

(materiale të klasës mjeksore) për përdorim kirurgjikal, mjeksor, farmaceutik, 

biofarmaceutik, dentar dhe veterinar; fletë plastike për prodhimin e enëve dhe qeseve 

mjeksore gjithashtu të mbyllëshme dhe të sterilizueshme, kryesisht qese gjaku, qese për 

tretësira infuzioni, enë për medikamente, enë dhe qese me shumë dhomëza me ndarje të 

thyeshme; fletë plastike për prodhimin e mbulesave mjeksore; fletë plastike për prodhimin 

e qeseve për trup; fletë plastike për prodhimin e veshjeve mbrojtëse; izolime; izolime në 

formë të produkteve të mbrojtura nga uji për tavanë, dysheme dhe mure; pasta dhe veshje 

për izolim pllakash, dhogash, çatish, tarracash dhe ballkonesh kundër ujit dhe efekteve 

ambientaliste; rripa izolimi; shiritë ngjitës ballë për ballë prej plastike; agjentë për tegel 

saldimi [ngjitës]; fletë plastike për sipërfaqe mbrojtëse (fletë për mbrotje kundër ndotjes); 

fletë, shirita, dhe tabakë mbrojtës plastikë për ngjitje në sipërfaqe, në veçanti fletë, shirita, 

dhe tabakë kundra ndotjes dhe fletë, shirita, dhe tabakë për mbrotje nga korrozioni; fletë 

dhe tabakë plastikë të veshur me silikon ose që përmbajnë një shtresë silikoni për ngjitje në 

sipërfaqe; tabakë prej plastike vet-ngjitës për përdorim industrial dhe komercial; shirit 

ngjitës për qëllime zbukurimi në përdorimin industrial dhe komercial, me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë mbrojtëse vet-ngjitëse; flet mbrojtëse e veshur me substanca kundra ndotjes 

ose që përmbajnë substanca kundra ndotjes; fletë mbrojtëse e veshur me substanca 

jokorrozive ose që përmbajnë substanca jokorrozive; fletë mbrojtëse të bëra tufë, 

vetëngjitës; rripa prej fletësh vet-ngjitëse për riparimin ose arnimin e sipërfaqeve të 

laminuara me fletë; shirit ngjitës për qëllime kundra ndotjes me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë dhe tabakë plastike të bëra tufë për përdorim në mbulim dyshemesh, 

muresh, shkallësh dhe sipërfaqesh të tjera të ndërtesave dhe automjeteve për lëvizje nga 

toka, ajri, uji ose shinash; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike kundra rrëshqitjes ose nga 
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plastika me mbushësa për përdorim në mbulimin e dyshemeve, mureve, shkallëve dhe 

sipërfaqeve të tjera të ndërtesave dhe automjeteve për lëvizje nga toka, ajri, uji ose shinash; 

fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike kundra gërryerjes ose nga plastika me mbushësa për 

përdorim në mbulimin e dyshemeve, mureve, shkallëve sipërfaqeve të tjera të ndërtesave 

dhe automjeteve për lëvizje nga toka, ajri, uji ose shinash; fletë, tabakë, membrana, dhe 

pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje kopshti, si materiale ndërtimi dhe kundra ujit, 

për konstruksione dhe punime civile, për ndërtim të rrugëve, kanaleve, digave dhe 

shtretërve të lumit, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së mjedisit, në veçanti pishina 

magazinimi dhe rezervuarë për depozitimin e mbetjeve të ngurta dhe të lëngshme, liqeneve 

artificialë mbajtës, pendëve, tuneleve, dranazhimeve, kanaleve, mbulesave lundruese (për 

shembull në bazenet ujore), mbulesave të zonave të mëdha (për shembull në kripore), për 

mbrojtjen e terrenit përfshirë stacionet e mbushjes, landfilet, autostradat, depozitat e ujrave 

të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë 

membrane për izolim të çative; pllakëza plastike ose prej materiali të përbërë për prodhimin 

e kallëpëve   

19  Materiale ndërtimi të bërë prej plastike; Materiale ndërtimi, jo nga metali; panele për 

qëllime ndërtimtarie; çimento-panele lidhëse për qëllime ndërtimtarie; suva; filtra,  

materiale plastike të përpunuar për pëdorim në ndërtim; fletë, tabakë dhe panelë prej 

plastike për përdorim në ndërtim; panelë të lehtë; panelë të lehtë nga plastika dhe materiale 

të përbërë bazuar në plastikë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në gjeomembrana; 

gjeomembrana; fletë, tabakë, membrana, dhe pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje 

kopshti, si materiele ndërtimi, për konstruksione dhe punime civile, për ndërtimin e 

rrugëve, kanaleve, digave dhe pendëve të lumenjve, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së 

mjedisit, në veçanti pishina magazinimi dhe rezervuarë për magazinim të mbetjeve të 

ngurta dhe të lëngshme, liqene artificial, pendë, tunele, dranazhime, tunele, dranazhime, 

kanale, mbulesa lundruese (për shembull në bazenet ujore), mbulesa të zonave të mëdha 

(për shembull në kripore), për mbrojtje të terrenit përfshirë në stacionet e mbushjes, 

landfilet, autostradat, depozitat e ujrave të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, 

tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë membrane për izolim të çative; kupola prej 

xhami dhe çati me kurriz prej xhami për ndërtesa, gjithashtu të ventiluara; pjesë plastike të 

derdhura për çati me kurriz prej xhami, ulluqet e çatisë për mbledhje uji dhe lidhjet e murit; 

tabakë dhe panelë të formuar termikisht për qëllime ndërtimi; panelë plastikë të hojëzuar 

për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë të forcuar me tekstil dhe fibër; mbulesa 

godinash, jo prej metali; fletë dhe tabakë plastikë për mbulim; profilë plastikë për mbulim; 

tabakë dhe membrama (jo prej metali) për mbulim kundra ujit; pllakëza dhe pllakëza 

transparente prej plastike për ndërtim, në vecanti, për çati, mure, mbulesa të ndryshme, 

veshje fasadash dhe ndërtime stendash ekspozite; pjesë për veshje për godina, jo prej 

metali; pllakëza transparente plastike me vrima dhe/ose hulli ngurtësuese si panelë për 

mure; rrjeta për dritare plastike; rrjeta fleksibile për dritare plastike; material ndërtimi (jo 

prej metali), të natyrës të elementëve të fasadave; veshje përveç bojrave për përdorim në 

ndërtim; pllakëza plastike ose material i përbërë si kallëpe per ndertim; pëlhura jo të endura 

të bërë prej fibrave sintetikë për përdorim në industrinë e ndërtimit; fletë për tavanë të 

varur; panelë për veshje të veshur me plastikë jo prej metali; fletë, pllakëza, tabakë 

mbrojtës prej plastike për ndërtim; fletë, shirita dhe tabakë plastikë kundra ndotjes për 

ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë për mbrojtje nga korrozioni për ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë të grumbulluar të përdorur në ndërtim; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike 
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kundra rrëshqitjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë kundra gërryerjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; mbulesa 

jo prej metali në formë të mbulesave mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesve; pllakëza plastike transparente, Materiale ndertimi (jo metalike), te 

ndryshme nga plastike; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo metalike të transportueshme; 

konstruksione te ferfunduara pjese druri, domethënë shirita ndërtimi, shirita dekorativë, 

dërrasa skajore, shufra rrotulluese per grila, gardhe, parmake shkallesh, dritaret dhe dyert; 

profilet, pllakat, dërrasat dhe mbulesat e drurit; lëndë druri, kompensatë, pllaka druri, 

kompensatë, dru i ngjitur; dhoge druri; veshje druri për tavanet dhe muret       

37  Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi, Ndërtime të 

objekteve;asfaltim;izolim ndërtimi;mbikëqyrje e ndërtimeve;ndërtim i objekteve banimi 

apo për qëllime tjera afariste;shërbime zdrukthëtarie;pastrim i objekteve;dhënie me qira e 

pajisjeve ndërtimore;shërbime ndërtimi;informacione lidhur me ndërtimet;këshilla ne 

ndërtimtari;rrenim i objekteve;shpim i mureve;instalimi dhe riparimi i pajisjes 

elektrike;instalimi dhe riparimi i ashensorëve;instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes 

dhe ajrit te kondicionuar;ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve;suvatim;pajisje 

hidraulike;shërbime te rinovimit te ndërtesave;shtrimi rrugëve;shërbime te riparimit te 

çative  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/845 

(220) 06/05/2020 

(731) “EUROMETAL” Sh.p.k, me numër 

unik identifikues 810657637 

Babush i Ri, Ferizaj, 70000, KS 

(591) E Kaltërt, E Bardhë,   

(740)  Fisnik Sogojeva “Avokat Fisnik 

Sogojeva B.I” Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, 

Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Ngjyra dhe ngjyra transparente, mbulesa, llaqet, përveç makinave ose kamionëve; 

Ruajtësit kundër ndryshkut, përveç makinave ose kamionëve, dhe kundër prishjes së drurit; 

Bojra, ngjyra; Bojëra për shtypje, shënim dhe gdhendje; resina natyrale të papërpunuara; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Fiksuese; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Veshje 

mbrojtëse dhe mbrojtës për llaç, pllaka qeramike, dysheme druri, dysheme dhe sipërfaqe 

betoni, vaska, dushe, tualete, lavaman; Ngjyra për lyerje te brendshme dhe të jashtme të 

shtëpive dhe banesave; Komponime mbrojtëse të ngjyrave; Mbrojtës për komponent 

elektronik, përveç për vetura dhe kamionë, kemikate për ripërtrirjen e sipërfaqeve të 

mobiljeve dhë për qëllime të tjera. Komponime kimike për sigurimin e mbulesës rezistente 

nga gërvishtja dhe mbrojtjëse nga tretësit e njollave; Materiale reflektuese, jo në fletë, 

komponent reflektues për lentat oftamologjike, lenta për aparaturë forografike, dhe lentat 

tjera optike, Epoxy resin veshje mbrojtëse për përdorime industriale të dizajnuara për 

aplikim në nyje të salduara gypash dhe pjesë dhe metale të tjera, dru, beton dhe materiale të 

ngjashme për t’i mbrojtur nga ndryshku dhe prishja, mbi dhe nën tokë; enamelë; Nxjerrëse 
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për automjete, përveç për vetura ose kamionë; Veshje për riparimin e sipërfaqeve të fibrave 

të qelqit dhe plastikës; Komponimi i gomëzuar jo-rrëshqitës në natyrën e bojës për t'u 

zbatuar në vendkalimet në dhe përreth automjeteve detare; Rrëshirat e ngjyrave me ngjyrë 

dhe ngjyruesit për t'u përdorur në sipërfaqet detare për të parandaluar ndryshkun dhe 

prishjen tyre.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; Materiale ndërtimore metalike; Objekte të 

transportueshme metali; Materiale metali për shina hekurudhe; Kabllo jo-elektrike dhe tela 

të metaleve të zakonshme; Hekurishte, artikuj të vegjël metali; Tuba dhe gypa metali; 

Kasaforta; Mallra metali, që nuk futen në klasa tjera, përkatësisht kallëpe, farkëtime, forma, 

si dhe produkte gjysmë-finale të salduara të hekurit, çelikut, metaleve dhe aliazheve të tyre, 

metale të papunuara, gjysmë të punuara, si dhe të punuara dhe farkëtimet e tyre, punim me 

makinë apo me dorë, komponentë kallëpash metali, mallra dhe elemente ndërtimore të 

metalit të mbështjellë dhe të derdhur, derdhjet me makinë, materiale të papërpunuara apo 

gjysmë të përpunuara për prodhimin e makinave, fonderisë, farkëtim dhe produkte mulliri, 

mallra të çelikut të papërpunuar, enë metalike nën presion; mjete metalike me presion të 

lartë dhe të specializuara; enë paketimi të metalit, gypa të presionit të lartë; Mallra 

metalurgjike; Xehet; gypa kanalizimi metalike; Instalime metalike për parkim biçikletash; 

Gypa degëzimi metalike; Alumin; tel alumini; folie alumini; Kudhra; Spiranca; Bova 

ankorimi metalike; Pllaka lidhëse; Rryma metali; Pajime metali për tuba me kompresim 

ajri; Materiale përforcuese metalike për rripa makinash; Materiale përforcuese metalike për 

ndërtim; Grila dritaresh të jashtme metali; Kabana metali; Shufra metali, pa ndriçim; 

Shtylla metali; Traje metali; Unaza çeliku; Lidhëse metali; shirita metali për lidhje; Unaza 

hekuri; Lingota metali të zakonshëm; Pajime ndërtimi apo mobiliesh nikel-argjent; Pajime 

metalike për ndërtim; Protektorë trungjesh nga metali; Pllaka ndërtimi metalike; Ndërtime 

Metalike; Kapëse metalike për kabllo e gypa; Enë metalike për gaz të komprimuar apo ajër 

të lëngshëm; Rezervuarë metali; Mbyllëse metali për enë; Glucinium [berilium]; Dorëza 

metali; Kallëpë metalikë për beton; Pajime metali për shtretër; Korniza shtrati metalike; 

Fije metalike për qëllime të lidhjes; Fije lidhëse metalike për qëllime bujqësore; Tabakë 

dhe pllaka metali; Plumb, i pa punuar ose gjysmë punuar; Bllomba plumbi; Bulona metali; 

Tinarë metali; Pllaka hekuri; Kuti letrash nga metali; Bronzi; Bronz për gurë varri; Bronz 

[vepra artistike]; Shkronja e numra metali, përveç shkrimit; Buste të metalit të zakonshëm; 

Metaloqeramikë; Kromim; Xehja e kromit; Enë metali [ruajtje, transport]; Kulme metali; 

Kulme Metali; Pllaka shtrimi metalike; Korniza metali; Shtylla ankorimi metalike; 

Monumente metali; Shul metalik për kuti; Tela; Tela të aliazheve të zakonshme metalike, 

përveç telit të siguresave; Garza telash; Litar telash; Kabllo telfer; Litarë metali; gypa 

drenazhimi prej metali; Pengesa rrotullues; Platforma rrotullues [hekurudha]; Shula 

metalikë për dritare; Gypa qyngjesh metalike; Kunja metali; Pipëza metali; Kllapa metali 

për ndërtim; Hekur, i papunuar ose gjysmë i punuar; Hekurishta; Lidhëse metalike për 

hekurudha; Pika hekurudhash; Tela hekuri; Xehe hekuri; Kallëp metali; Etiketa metalike 

për vetura; brava metali për vetura; Kurthe për kafshë të egra; Kabina të lyera metali; Voza 

metalike; Voza metalike; Tapa për voza, metalike; Spirale [metalike]; Tallash metali; 

Dritare prej metali; Qemerë metali; Pajime hekuri për dritare; Pajime metali për dritare; 

Shula brez metalikë për dritare; Grila metalike; Korniza metalike për dritare; Bulona për 

kornizë dritareje; Pulexha; Krom-hekur; Ferrotitanium; Hekur Tungsten; Hekur oxhaku 

[andiron]; Materiale refraktare ndërtimi prej metali; Mbrojtëset e kaldajës nga metali; 

Statujat e metalit; Fllanxha metalike [kollare]; Mbyllës shishesh prej metali; Mbyllës 
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shishesh prej metali; Rrjete metalike për insekte; Folie metali për mbështjellje dhe paketim; 

Paleta metalike për bartje; Bunkerë metalikë, jo-mekanikë; Shpatull dere; Dysheme metali; 

Galena [xehe]; Lidhëse duajsh prej metali; Çengelë metalikë për rafta rrobash; Pllaka 

memorialë prej metali; Kuti pranimi (Metal -); Germanium; Korniza metali për ndërtim; 

Skele prej metali; Korniza prej metali; Serra prej metali, të transportueshme; Korniza 

serrash prej metali; kallëpe fonderie [kallëpe] prej metali; Rrjet prej metali; Shufra për 

kangjella metalike; Zile; Material saldimi ari; Gurë varri (Monumente prej metali për -); 

Mbështjellës prej metali për varre; Qemerë varrimi prej metali; Qemerë prej metali [varri]; 

Gurë varri prej metali; Shtylla për gurë varri prej metali; Plaketa metalike të varrit; Xhunga 

prej metali; Kapuç prej metali për reze; Hekur i derdhur, i papunuar ose i punuar; Hafnium 

[celtium]; Kapëse tenxhereje prej metali; Kudhra [portabile]; Pranga duarsh; Makinë për 

letra tualeti, fiksuar, prej metali; Aliazhe kallisjeje; Numra për shtëpi prej metali, pa 

ndriçim; Hobe prej metali për ngarkesa; Gozhda për patkonj; Kotec pulash prej metali; 

Pllaketa identiteti prej metali; Indium; Grila dritaresh prej metali; Vida lidhëse prej metali 

për kabllo; Nyje kabllosh prej metali, jo-elektrike; pllaka shtrimi prej metali për ndërtim; 

Kadmium; Platforma, para-fabrikat, prej metali; Forma qyngu prej metali; Forma oxhaku 

prej metali; Kuti metalike të zakonshme; Këllef litari prej metali; Qoshe prej metali për 

ndërtim; Hekura këndore; Kanxha prej metali për zinxhirë; Kova prej metali; Morseta prej 

metali; Lak drenazhe [valvula] prej metali; Valvula të gypave të ujit prej metali; Çengelë 

metalikë për veshje; Dara morse prej metali; Pitonë prej metali [pajisje bjeshkatarie]; 

Kallëpe ftohjeje [fonderi]; Kanaçe kallaji; Shporta prej metali; Pista patinazhi [struktura 

prej metali]; Punime artistike me metal; Bakër, papunuar ose gjysmë i punuar; tel bakri, pa 

izolim; Unaza bakri; Paleta ngarkimi, prej metali; Shufra lidhjeje të ngarkesës, prej metali, 

për vagonë hekurudhorë; Mbajtëse vozash prej metali; Metal kundër fërkimit; Rripa prej 

metali për bartje të ngarkesave; Rrjeta teli prej metali; Bosht kryesor [struktura prej metali]; 

Borde doku prej metali; Aliazhe të metaleve të zakonshme; Shina penguese prej metali për 

rrugë; Parmakë mbrojtës prej metali; Tuba prej metali për instalimet e ventilimit dhe 

kondicionimit të ajrit; materiale përforcuese prej metali për gypa; Limoniti; Shufër prej 

metali për kallaisje; Shufra prej metali për saldim; Shkrirje [metalurgji]; Magnezi; 

Mangani; Veranda prej metali [ndërtim]; Shtylla prej metali; Veshje muri prej metali 

[ndërtim]; Doreza thikash prej metali; Kallaji, papunuar apo gjysmë i punuar; Materiale 

përforcuese, prej metali, për beton; Xehet prej metali; Shishe [enë metalike] për gaz të 

kompresuar apo ajër të lëngshëm; Grila prej metali; Kafazë metalikë për kafshë të egra; 

Zinxhirë prej metali; Metale në formë pluhuri; Korniza prej metali për ndërtim; Unaza prej 

metali; Shufra metalike për kallaisje dhe saldim; Pajime prej metali për mobilie; Enëza 

mobiliesh prej metali; Molibden; Hekur (Molybdenum -); Govata prej metali për përzierjen 

e llaçit; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Gozhda; Byzylykë identifikues prej metali; 

Argjend Gjerman; Tela jo-elektrikë nga metalet e thjeshta; Nikeli; Perçina prej metali; 

Niobiumi; tabelat me numra prej metali; Korniza dritaresh prej metali; Filtra kaldaje; 

Materiale prej metali me kabllo për rrugë të përhershme hekurudhore; Pllaka të blinduara; 

Shkallë të lëvizshme (Metal -) për pasagjerë; Platforma prej metali; Pjesë gardhi prej 

metali; Blloqe shtrimi prej metali; Shtylla reklamuese prej metali; Pllaka dyshemeje, prej 

metali; Pllaka dyshemeje prej metali; Pragje prej metali; Metalet piroforike; Pafta me rrota 

[çizme]; Platforma lansimi raketash prej metali; Kallëpe prej metali për korniza; Shule të 

rrafshët; Shula (për kyçje-); Kobalt, pa përpunim; Gypa metali; Bërryla prej metali për 

gypa; Tubacione metali; Lidhëse prej metali për gypa; Grila mbështjellëse prej çeliku; 
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Brava prej metali për çanta; Pajime prej metali për arkivol; Shtylla prej metali për ndërtime; 

Enë prej metali për ruajtjen e acideve; Tubacione prej metali; Kapakë pusetash prej metali; 

Mentesha lidhëse prej metali; Mentesha prej metali; Rondele prej metali; Çengela për 

pllaka [pjesë metalike]; Parmakë metali; Pllaka bashkuese [binarë]; Tabela shenjëzimi prej 

metali; Rrotulla prej metali, jomekanike, për tuba të përkulshëm; Çikrik mbështjellës prej 

metali, jomekanik, për markuça të përkulshëm; Brava jo-elektrike prej metali; Çelësa prej 

metali; Unaza ndarëse metalike për çelësa; Thumba graso; Brava elastike; Oxhaqe prej 

metali; Tuba oxhaku prej metali; Dado prej metali; Stola prej metali; Kllapa prej metali për 

ngarkesa; Tela saldimi prej metali; Pervaz prej metali; Unaza vidash; Pishina noti [struktura 

metali]; Kontejnerë lundrues prej metali; Dok lundrues prej metali, për ankorimin e anijeve; 

Pulexha prej metali, jo për makina; Doreza kositjeje prej metali; Kasaforta [kuti të forta]; 

Zinxhirë sigurie prej metali; Shenja, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Panele 

sinjalizimi, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Nikel-argjend; Kallajim argjendi; 

hekur silikon; Silose prej metali; Lidhje tensioni; Korda prej teli [lidhje tensioni]; Shirita 

hekuri (Zgjatës për) [lidhje tensioni]; Pajisje zgjatëse për rripa prej hekuri [lidhje tensioni]; 

Kasaforta mishi prej metali; Pafta prej metali; Mamuze; Shkallë metali; Metal stepladders; 

Borde zhytjeje prej metali; Priza prej metali; Fletë prej metali; tel me gjemba; Çelik, 

papunuar apo gjysmë i punuar; Shtresa çeliku; Tel çeliku; Çelik i derdhur; Objekte çeliku; 

Topa çeliku; Aliazhe çeliku; Shtylla çeliku; Gypa çeliku; Kolona prej metali; Fletë kallaji; 

Statuja prej metali të rëndomtë; Shkallë prej metali; Gozhda akulli [hekura për ngjitje]; 

Kunja [pjesë metali]; Ferrula prej metali për shkopa të ecjes; Shenja, pa ndriçim dhe 

jomekanike, prej metali, për rrugë; Shtylla prej metali për linja elektrike; Helika prej 

metali; Xokël prej metali; Enë prej metali për karburant të lëngshëm; Tantalum [metal]; 

Kuti telefonike prej metali; Shtylla telegrafike prej metali; Titanium; Tombac; Rrathë fuçie 

prej metali; Porta prej metali; Paleta transportuese prej metali; Shtrëngues rripa makinash 

prej metali; Rripa shtrëngues prej metali; Ndarje (paravan) prej metali; Shkallare prej 

metali; Pushimore shkallësh prej metali; Trarë [pjesë të shkallës] prej metali; Pajime hekuri 

për dyer; Pajime dyersh, prej metali; Bulona dyersh prej metali; Dyer prej metali; Pragje 

dyersh prej metali; Panele dyersh prej metali; Doreza dyersh prej metali; Zilka jo-elektrike 

dyersh; Shufra shuli prej metali; Coka dyersh; Hapës dyersh (jo-elektrikë); Korniza 

metalike dyersh; Shula prej metali; Patina metali për dyer me rrëshqitje; Mbyllës dyersh, 

joelektrikë; Metale të rëndomta, papunuar apo gjysmë i punuar; Spesorë; Vanadium; 

Valvula prej metali, jo pjesë të makinave; Veshje prej metali për ndërtesa; Paketa pllakash 

kallaji; Enë ambalazhi prej metali; Kasa metalike për puse nafte; Kapakë bllombash prej 

metali; Aliazh kallaji me veshje argjendi; Kolektora metali për tuba; Kambanë për kafshë; 

Zinxhirë për bagëti; Banja për zogj [struktura prej metali]; Kafaze metalike kafshësh 

[struktura]; Dryrë; Veshje muri prej metali [ndërtesë]; Gypa uji prej metali; Kallaji; Metale 

të bardha; Doreza veglash prej metali; Kuti veglash prej metali, të zbrazëta; Sëndyqe prej 

metali, zbrazët; Erëtregues prej metali; Mjete për mbajtjen e zogjve prej metali, të shtyra 

me erë; Tungsten; Çengela metali; Rrethoja prej metali; Shtylla tendash prej metali; Gypa 

prej metali, për instalime të ngrohjes qendrore; Tavane prej metali; Zink; Kallaj; 

Zirkonium; Thumba; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Aliazhe të derdhura; Derdhje hekuri 

[gjysmë të përpunuar]; Farkime çeliku; Farkime aliazhesh (të papërpunuar dhe gjysmë të 

përpunuara -) [metal]; Konzola dalëse prej metali; metale të bardha; Aliazhe prej metali; 

Aliazhe për kallaisje; Enë prej metali për qëllime industriale; Enë metalike; Struktura prej 

metali; Struktura ndërtimore prej metali; Ura [struktura] prej metali; Kova [struktura 
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metalike]; Ndërtesa metalike para-fabrikat; Enët prej metali për gaz të kompresuar ose ajër 

likuid; Rezervuarë gazi prej metali; Enë ambalazhi prej metali; Njësi mbështjellëse prej 

metali; Pajime prej metali për gypa; Ura metali para-fabrikat.  

7  Maqina dhe pajisje maqinash për punëtorinë për automjetet motorrike, kryesisht aparate 

për shpuarje dhe bluarje, aparate saldimi, aparate për larje dhe pastrim të automjeteve, 

gdhendje të gomave (tyre regroovers), armë llak, aparatë për riparimin e trupit mekanik, 

platforma të ngritjes, ngritëse, pjesë motorri  

17  Produkte gjysmë të përfunduar prej materialesh plastikë (për prodhim të mëtejshëm) në 

formë fletësh, tabakësh, shufrash, blloqesh, topthash, pllakash; zëvendësuesa plastike 

pjesërisht të përpunuar; rezina sintetike [produkte gjysmë të përfunduar]; rezina artificiale 

[produkte gjysmë të përfunduar]; fletë dhe tabakë plastike për përdorim industrial dhe 

komercial; fletë dhe tabakë prej materiali plastik përjashtuar për amballazhim; fletë dhe 

tabakë prej materiali plastik për përdorim në prodhim; fletë dhe tabakë të kalandruar për 

prodhim të mëtejshëm; fletë dhe tabakë plastike për tërheqje të thellë; fletë dhe tabakë 

plastike me sipërfaqe antimikrobiale; fletë, tabakë, dhe panelë plastikë jo për amballazhim, 

të gjithë mallrat e sipërpërmendur gjithashtu nga plastika me mbushësa si fibra druri, fibra 

xhami, dhe kokrriza xhami, fibra mineralë ose kokrriza mineralë si dhe në formë të 

laminatëve shumështresorë me fletë dhe tabakë plastikë, letre, gome, lëkure, druri, metali, 

pëlhura të endure, pëlhura të thurura, jo të endure prej letre, materiali tekstili ose plastike; 

fletë, tabakë, panelë të formuar termikisht dhe artikuj të tjerë prej plastike ose materialesh 

të përbërë bazuar në plastikë me mbushësa si fibra druri, fibra xhami ose kokrriza xhami, 

dhe fibra mineral ose kokrriza mineralesh, për aq a përfshihen në kete klasë; fletë, tabakë 

dhe panelë plastikë për prodhim mobiljesh, pjesë për mobilje, dhe orendi; fletë dhe tabakë 

plastikë për dizenjim sipërfaqeje mobiljesh, duke përfshirë pjesë të përparme mobiljesh, 

dyer mobiljesh, rafte, cepa për mobilje, karkasa, panelë anësorë dhe të pasëm; fletë dhe 

tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e mobiljeve, pjesëve të mobiljeve, dhe 

orendive; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen e profileve për mobilje, duke përfshirë 

parmakë dhe ornamente te lehtë; fletë dhe tabakë prej plastike për mbulimin e skeleteve të 

sirtarëve dhe për veshje raftesh; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e 

materialeve të ndërtimit ose të elementëve të ndërtimit, të tillë si dyer, karkasa dyersh, 

dritare, karkasa dritaresh, gardhe, fasada, profile, ornamente, pllakëza, trarë, borde, panelë, 

mbulesa tavanësh, tubo, bina, xhamave të dritareve, porta, ilustrime, pjesë, prej druri, 

metali, plastike dhe materialeve të tjerë; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e veshjeve 

të dyerve, mureve dhe tavanëve; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e shasive të 

pajisjeve elektronike; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e pjesëve zbukuruese të 

brendshme të automobilëve, dhomave të rimorkueshme, anijeve, varkave, ashensorëve, 

zyrave, hoteleve, dyqaneve, dhe dhomave në godina private dhe publike; tabakë dhe 

pllakëza të bërë prej materialeve plastikë, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të formuara 

termikisht, të bërë prej materiali plastik, fletë, tabakë dhe pllakëza, të presuara prej 

kokrrizash dhe/ose të shtypura, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të formuara 

termikisht, , pllakëza përfshirë struktura dhe fletë dhe/ose tabakë të hojëzuar te gjitha të 

bëra prej materiali plastik dhe fibrash natyrale dhe/ose materialesh mbushës mineralë, dhe 

të gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

xhamave, xhamave për tavanë të makinave, dhe xhamave për mbrotje nga stërkalkat dhe 

rrethime për varka; fletë, pëlhura, dhe tabakë plastikë për prodhimin e velave, pëlhurave të 

gomuara dhe mbulesave mbrojtëse për industrinë e anijeve; fletë dhe tabakë plastikë për 
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prodhimin e pajisjeve të zyrës, ndihmave organizative për zyra, kapakëve të librit dhe 

artikujve për shkrim; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve promocionalë; fletë 

dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve të pajisjeve të kampingut, produkteve të 

orientuara nga zbavitja dhe mallrave shtëpiakë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në 

prodhimin e modulëve diellor; fletë [mallra gjysmë të përfunduar] për ndërtimin e tavanëve 

të varur; fletë, tabakë dhe pllakëza transparente nga plastika për përdorim industrial dhe 

prodhim të metejshëm; mbulesa mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesave; fletë dhe tabakë dhe fletë dhe tabakë vetë-ngjitës nga plastika për 

prodhimin e elementëve të fasadave për veshjen dhe rinovimin e elementëve të fasadave; 

gypa fleksibël (jo prej metali); tubo fleksibël prej materiali plastik; fletë dhe tabakë plastikë 

(materiale të klasës mjeksore) për përdorim kirurgjikal, mjeksor, farmaceutik, 

biofarmaceutik, dentar dhe veterinar; fletë plastike për prodhimin e enëve dhe qeseve 

mjeksore gjithashtu të mbyllëshme dhe të sterilizueshme, kryesisht qese gjaku, qese për 

tretësira infuzioni, enë për medikamente, enë dhe qese me shumë dhomëza me ndarje të 

thyeshme; fletë plastike për prodhimin e mbulesave mjeksore; fletë plastike për prodhimin 

e qeseve për trup; fletë plastike për prodhimin e veshjeve mbrojtëse; izolime; izolime në 

formë të produkteve të mbrojtura nga uji për tavanë, dysheme dhe mure; pasta dhe veshje 

për izolim pllakash, dhogash, çatish, tarracash dhe ballkonesh kundër ujit dhe efekteve 

ambientaliste; rripa izolimi; shiritë ngjitës ballë për ballë prej plastike; agjentë për tegel 

saldimi [ngjitës]; fletë plastike për sipërfaqe mbrojtëse (fletë për mbrotje kundër ndotjes); 

fletë, shirita, dhe tabakë mbrojtës plastikë për ngjitje në sipërfaqe, në veçanti fletë, shirita, 

dhe tabakë kundra ndotjes dhe fletë, shirita, dhe tabakë për mbrotje nga korrozioni; fletë 

dhe tabakë plastikë të veshur me silikon ose që përmbajnë një shtresë silikoni për ngjitje në 

sipërfaqe; tabakë prej plastike vet-ngjitës për përdorim industrial dhe komercial; shirit 

ngjitës për qëllime zbukurimi në përdorimin industrial dhe komercial, me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë mbrojtëse vet-ngjitëse; flet mbrojtëse e veshur me substanca kundra ndotjes 

ose që përmbajnë substanca kundra ndotjes; fletë mbrojtëse e veshur me substanca 

jokorrozive ose që përmbajnë substanca jokorrozive; fletë mbrojtëse të bëra tufë, 

vetëngjitës; rripa prej fletësh vet-ngjitëse për riparimin ose arnimin e sipërfaqeve të 

laminuara me fletë; shirit ngjitës për qëllime kundra ndotjes me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë dhe tabakë plastike të bëra tufë për përdorim në mbulim dyshemesh, 

muresh, shkallësh dhe sipërfaqesh të tjera të ndërtesave dhe automjeteve për lëvizje nga 

toka, ajri, uji ose shinash; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike kundra rrëshqitjes ose nga 

plastika me mbushësa për përdorim në mbulimin e dyshemeve, mureve, shkallëve dhe 

sipërfaqeve të tjera të ndërtesave dhe automjeteve për lëvizje nga toka, ajri, uji ose shinash; 

fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike kundra gërryerjes ose nga plastika me mbushësa për 

përdorim në mbulimin e dyshemeve, mureve, shkallëve sipërfaqeve të tjera të ndërtesave 

dhe automjeteve për lëvizje nga toka, ajri, uji ose shinash; fletë, tabakë, membrana, dhe 

pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje kopshti, si materiale ndërtimi dhe kundra ujit, 

për konstruksione dhe punime civile, për ndërtim të rrugëve, kanaleve, digave dhe 

shtretërve të lumit, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së mjedisit, në veçanti pishina 

magazinimi dhe rezervuarë për depozitimin e mbetjeve të ngurta dhe të lëngshme, liqeneve 

artificialë mbajtës, pendëve, tuneleve, dranazhimeve, kanaleve, mbulesave lundruese (për 

shembull në bazenet ujore), mbulesave të zonave të mëdha (për shembull në kripore), për 

mbrojtjen e terrenit përfshirë stacionet e mbushjes, landfilet, autostradat, depozitat e ujrave 

të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë 
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membrane për izolim të çative; pllakëza plastike ose prej materiali të përbërë për prodhimin 

e kallëpëve   

19  Materiale ndërtimi të bërë prej plastike; Materiale ndërtimi, jo nga metali; panele për 

qëllime ndërtimtarie; çimento-panele lidhëse për qëllime ndërtimtarie; suva; filtra,  

materiale plastike të përpunuar për pëdorim në ndërtim; fletë, tabakë dhe panelë prej 

plastike për përdorim në ndërtim; panelë të lehtë; panelë të lehtë nga plastika dhe materiale 

të përbërë bazuar në plastikë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në gjeomembrana; 

gjeomembrana; fletë, tabakë, membrana, dhe pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje 

kopshti, si materiele ndërtimi, për konstruksione dhe punime civile, për ndërtimin e 

rrugëve, kanaleve, digave dhe pendëve të lumenjve, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së 

mjedisit, në veçanti pishina magazinimi dhe rezervuarë për magazinim të mbetjeve të 

ngurta dhe të lëngshme, liqene artificial, pendë, tunele, dranazhime, tunele, dranazhime, 

kanale, mbulesa lundruese (për shembull në bazenet ujore), mbulesa të zonave të mëdha 

(për shembull në kripore), për mbrojtje të terrenit përfshirë në stacionet e mbushjes, 

landfilet, autostradat, depozitat e ujrave të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, 

tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë membrane për izolim të çative; kupola prej 

xhami dhe çati me kurriz prej xhami për ndërtesa, gjithashtu të ventiluara; pjesë plastike të 

derdhura për çati me kurriz prej xhami, ulluqet e çatisë për mbledhje uji dhe lidhjet e murit; 

tabakë dhe panelë të formuar termikisht për qëllime ndërtimi; panelë plastikë të hojëzuar 

për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë të forcuar me tekstil dhe fibër; mbulesa 

godinash, jo prej metali; fletë dhe tabakë plastikë për mbulim; profilë plastikë për mbulim; 

tabakë dhe membrama (jo prej metali) për mbulim kundra ujit; pllakëza dhe pllakëza 

transparente prej plastike për ndërtim, në vecanti, për çati, mure, mbulesa të ndryshme, 

veshje fasadash dhe ndërtime stendash ekspozite; pjesë për veshje për godina, jo prej 

metali; pllakëza transparente plastike me vrima dhe/ose hulli ngurtësuese si panelë për 

mure; rrjeta për dritare plastike; rrjeta fleksibile për dritare plastike; material ndërtimi (jo 

prej metali), të natyrës të elementëve të fasadave; veshje përveç bojrave për përdorim në 

ndërtim; pllakëza plastike ose material i përbërë si kallëpe per ndertim; pëlhura jo të endura 

të bërë prej fibrave sintetikë për përdorim në industrinë e ndërtimit; fletë për tavanë të 

varur; panelë për veshje të veshur me plastikë jo prej metali; fletë, pllakëza, tabakë 

mbrojtës prej plastike për ndërtim; fletë, shirita dhe tabakë plastikë kundra ndotjes për 

ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë për mbrojtje nga korrozioni për ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë të grumbulluar të përdorur në ndërtim; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike 

kundra rrëshqitjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë kundra gërryerjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; mbulesa 

jo prej metali në formë të mbulesave mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesve; pllakëza plastike transparente, Materiale ndertimi (jo metalike), te 

ndryshme nga plastike; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo metalike të transportueshme; 

konstruksione te ferfunduara pjese druri, domethënë shirita ndërtimi, shirita dekorativë, 

dërrasa skajore, shufra rrotulluese per grila, gardhe, parmake shkallesh, dritaret dhe dyert; 

profilet, pllakat, dërrasat dhe mbulesat e drurit; lëndë druri, kompensatë, pllaka druri, 

kompensatë, dru i ngjitur; dhoge druri; veshje druri për tavanet dhe muret       

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, Ndërtime të objekteve; asfaltim; 

izolim ndërtimi; mbikëqyrje e ndërtimeve; ndërtim i objekteve banimi apo për qëllime tjera 

afariste; shërbime zdrukthëtarie; pastrim i objekteve; dhënie me qira e pajisjeve ndërtimore; 

shërbime ndërtimi; informacione lidhur me ndërtimet; këshilla ne ndërtimtari; rrenim i 
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objekteve; shpim i mureve; instalimi dhe riparimi i pajisjes elektrike; instalimi dhe riparimi 

i ashensorëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ajrit te kondicionuar; 

ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; suvatim; pajisje hidraulike; shërbime te rinovimit 

te ndërtesave; shtrimi rrugëve; shërbime te riparimit te çative  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/846 

(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)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës), veçanërisht verërat me gaz.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/859 

(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)   

 

 

     

 

(511) 31  Fruta dhe perime të freskëta, posaçërisht  banane.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/863 

(220) 06/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) Portokalli, Kuqe, Nuanca te gjelbertës, 

Nuanca të kaltertës, Verdhë, Vjollc, e kuqe e 

mbyllur-purplish 

(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) 2  Ngjyrë për shtypje; toner për shtypje; fishekë ngjyre, të mbushur paraprakisht, për 

printera; tonerë, të rimbushur, për printera dhe aparate fotokopjuese; ngjyra.  

7  Makina për lidhje.  

8  Gërshër.  

9  Kalkulues xhepi, kalkulues tavolinash elektrik; bartës ne levizje për telefon; magnete; 

treguesit laserik; aparate për përkthim; lapsa për  ekrane  të ndieshme në prekje  

(touchscreen).  

16  Lëtra, kartuç; material të zyrës; mbështjellëse [material për zyre]; ngjitese; shpuese të 

lëtres [zumba]; mprehëse për lapsa; mbajtëse të blloqeve për shenime; bllok shkrimi; pajisje 

për vendosjen e dokumentacionit; sandek për vendosje dokumentacioni; kuti për vendosje 

dokumentacioni; shkumsa për shenim-shkrim, tabela për shkrim, tabelë e qelqit për  shkrim 

(material i zyres), tabelë plastike për shkrim (material për zyre); folje për tabela të shkrimit 

(material i zyres); makina të zyres; aparate për përdorim në zyre për lidhjen e letres; 

giljotina-prerëse për përdorim të zyres; aparate për shkatrrimin e lëtres [grirëse] për 

përdorim të zyrës; instrumente për  laminimin –plastifikimin e dokumenteve (material për 

zyre); folje për laminimin –plastifikimin e dokumenteve; material dhe pajisje për zyre, 

përpos mobileve; lëter; lëter ngjitëse për shenime; ngjitëse [pajisje për zyre]; albume për 

vetëngjitje të fotografive; tiketa të lëtres; instrumente për shkrim; material për shkrim; 

ngjyrë për shkrim; mbështjellëse-fasciklla [pajisje për zyre]; mbajtëse të ngjyres; kuti për 

pajisje të zyrës; rafte për dokumente për tavolina të zyres; organizator dokumentash për 

tavolinë të zyrës; kanta tavolinash për pajisje tavolinash ; pliko (pajisje për zyre); 

bashkëngjitjet e tabelave të tapës; pajisje për nxerrjen e kapëseve; blloqe për shenime; 

pliko; regjistratorë për nevoja të zyres; ndarese të mbeshtjelleseve (fascigllave)  dhe 

regjistratorëve; bula; jastek për vula; blloqe [material për zyre]; fletore; pajisje shkollore 

[fletore dhe pajisje shkrimi]; gjilpëra ngjitese ne letra [material për zyre]; mbajtëse të 

lapsave kimik; mbajtës lapsash; maja pendash të forta për lapsa; produkte për fshirje; 

korigjues( korektor)i lëngët për dokumente; material dhe media artistike dhe për dekorim; 

material artistike; instrumentie për vizatim; material për vizatim; blloqe për vizatim; vizore 

vizatimi; trkëndësha  të cilët janë instrumente për vizatim; vizore të drejta; kuti për brusha 

për pikturim; kuti  me ngjyra  [material shkollorë]; shabllone vizatimi; kontenjere 

transportuese  nga kartuçi; qese plastike për postë; ngjitëse për postë; ngjitës për lëtra ose 

për përdorim në amvisni; shirita ngjitës; mbajtëse për shirita ngjitës; gjera të shtypura; 

libra; kalendare; flëtore pune; folje plastike për mbështjellëje; material për paketim.  

20  Pushimore për këmbë; mobile, mobile të zyreve, ormar, tavolina, tavolina për zyre; 

kontejner të cilët mund të lëvizin, kontejner (jo metalik); karrika të përshtatëshme për punë 

për tavolina të zyrëve, karrika rrotulluse; mbajtës kabllosh, organizues kabllosh, drejtues 

kabllosh (jo metalike, jo elektrike), elemente shtrenguese, jo metalike,për kabllo; 

shtrenguesit e kabllove, konektor-kyçes (jo metalike) dhe mbajtës; tiketa plastike  
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21  Shporta për lëtrën e shpënzuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/864 

(220) 06/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) kaltër, bardhë, zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Ngjyrë për shtypje; toner për shtypje; fishekë ngjyre, të mbushur paraprakisht, për 

printera; tonerë, të rimbushur, për printera dhe aparate fotokopjuese; ngjyra.  

7  Makina për lidhje.  

8  Gërshër.  

9  Kalkulues xhepi, kalkulues tavolinash elektrik; bartës ne levizje për telefon; magnete; 

treguesit laserik; aparate për përkthim; lapsa për  ekrane  të ndieshme në prekje  (taç skrin).  

16  Lëtra, kartuç; material të zyrës; mbështjellëse [material për zyre]; ngjitese; shpuese të 

lëtres [zumba]; mprehëse për lapsa; mbajtëse të blloqeve për shenime; bllok shkrimi; pajisje 

për vendosjen e dokumentacionit; sandek për vendosje dokumentacioni; kuti për vendosje 

dokumentacioni; shkumsa për shenim-shkrim, tabela për shkrim, tabelë e qelqit për  shkrim 

(material i zyres), tabelë plastike për shkrim (material për zyre); folje për tabela të shkrimit 

(material i zyres); makina të zyres; aparate për përdorim në zyre për lidhjen e letres; 

giljotina-prerëse për përdorim të zyres; aparate për shkatrrimin e lëtres [grirëse] për 

përdorim të zyrës; instrumente për  laminimin –plastifikimin e dokumenteve (material për 

zyre); folje për laminimin –plastifikimin e dokumenteve; material dhe pajisje për zyre, 

përpos mobileve; lëter; lëter ngjitëse për shenime; ngjitëse [pajisje për zyre]; albume për 

vetëngjitje të fotografive; tiketa të lëtres; instrumente për shkrim; material për shkrim; 

ngjyrë për shkrim; mbështjellëse-fasciklla [pajisje për zyre]; mbajtëse të ngjyres; kuti për 

pajisje të zyrës; rafte për dokumente për tavolina të zyres; organizator dokumentash për 

tavolinë të zyrës; kanta tavolinash për pajisje tavolinash ; pliko (pajisje për zyre); 

bashkëngjitjet e tabelave të tapës; pajisje për nxerrjen e kapëseve; blloqe për shenime; 

pliko; regjistratorë për nevoja të zyres; ndarese të mbeshtjelleseve (fascigllave)  dhe 

regjistratorëve; bula; jastek për vula; blloqe [material për zyre]; fletore; pajisje shkollore 

[fletore dhe pajisje shkrimi]; gjilpëra ngjitese ne letra [material për zyre]; mbajtëse të 

lapsave kimik; mbajtës lapsash; maja pendash të forta për lapsa; produkte për fshirje; 

korigjues( korektor)i lëngët për dokumente; material dhe media artistike dhe për dekorim; 

material artistike; instrumentie për vizatim; material për vizatim; blloqe për vizatim; vizore 

vizatimi; trkëndësha  të cilët janë instrumente për vizatim; vizore të drejta; kuti për brusha 

për pikturim; kuti  me ngjyra  [material shkollorë]; shabllone vizatimi; kontenjere 

transportuese  nga kartuçi; qese plastike për postë; ngjitëse për postë; ngjitës për lëtra ose 

për përdorim në amvisni; shirita ngjitës; mbajtëse për shirita ngjitës; gjera të shtypura; 
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libra; kalendare; flëtore pune; folje plastike për mbështjellëje; material për paketim.  

17  Folje laminues të dokumenteve  

20  Pushimore për këmbë; mobile, mobile të zyreve, ormar, tavolina, tavolina për zyre; 

kontejner të cilët mund të lëvizin, kontejner (jo metalik); karrika të përshtatëshme për punë 

për tavolina të zyrëve, karrika rrotulluse; mbajtës kabllosh, organizues kabllosh, drejtues 

kabllosh (jo metalike, jo elektrike), elemente shtrenguese, jo metalike,për kabllo; 

shtrenguesit e kabllove, konektor-kyçes (jo metalike) dhe mbajtës; tiketa plastike.  

21  Shporta për lëtrën e shpenzuar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/869 

(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)   

 

 

     

 

(511) 14  Stoli; unaza (stoli); qafor (stoli); bylyzyk; vath; lidhëse për stoli; lidhëse për çelsa 

(lidhëse për qelsa me dekorime të vogla ose me lidhëse dekoruese); këllëf për stoli; orë.   

18  Çanta; çanta udhëtimi; çanta dore; çanta krahu; çanta shpine;aktçanta; çanta për toilet 

(kozmetikë) të zbrazta; çanta- këllëfe për dokumenta; çanta lëkure në formë të thesit; kuletë 

xhepi për para; mbajtëse për kreditkartela; çanta lëkure dhe kuleta për para; komplete 

udhëtimi; këllëfe për çilsa; sheja për bagazh (produkte lëkure); rripa për bagazh; këllëf për 

kartela krediti; kuti për visit karta.   

25  Rroba; mbathje; produkte mbulese për kokë; veshje të jashtme; rroba; costume; 

xhaketë; bluza; tunika; këmishë me mëngë të shkurtëra ose të gjata; farmerka teksas; 

pantallona; fustana; funda; xhemper; triko; xhampera të cilët mund të zbërthehen; 

kominoshe; xhaketa për mashkuj dhe femra, kapota, jelek; rroba të poshtme; veshje intime; 

rripa dhe shtërngues; badi (rroba të poshtme); sutjena në formë korseti; sutjena; korset 

(veshje të poshtme); maica femrash me bretella; kanatiere (veshje); korseti (veshje); 

neglizhe; brekë; kombinezon ( si rroba të poshtme për përdorim nën fustana); tanga; rroba 

mashkujsh në formë shorci (veshje të poshtme); bokserica; lidhëse si mbajtëse për çorapa; 

lidhëse; nënkëmisha; veshje për mbrëmje; çorapa najlloni për femra; çorapa për femra; 

çorapa; kanotiere për mashkuj me krahoshe; këmisha nate; mbështellës trupi për dhomë 

(bademanitl); nënfustana; rroba banjoje për mashkuj dhe femra; rroba për larje; bikini; 

shtroja për mbathje; shami për kokë; shall, faculeta.  

26  Zbukurime për flok.   
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(210) KS/M/ 2020/873 

(220) 07/05/2020 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DICLAC 

 

 
     

 

(511) 5  Preparat farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/874 

(220) 07/05/2020 

(731) DAVIDE CAMPARI – MILANO 

S.P.A. VIA FRANCO SACCHETTI, 20 

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI), IT 

(591) Ari, e kaltër e errët, e kaltër e çelët, e 

verdhë, e gjelbër, portokalli, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës); Përgatitjet për prodhimine pijeve alkoolike; Verë; 

Pije me aromë me bazë vere; Verërat e gazuara; Bitera; Aperitivë; Pijet alkoolike të para-

përziera, përveç atyre me bazë- birre;Koktej; Pije të distiluara; Xhin; Liker; Uiski; 

Vermuth; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike   

43  Dhënia me qira e orendive, çarçaf dhe mbulesa ambienti për tavolina; Akomodimi i 

përkohshëm; Ofrim i ushqimeve dhe pijeve; Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, çarçaf 

tavolinash, enë prej qelqi; Furnizime për furnizime dhe ofrime të ushqimive dhe pijeve ; 

dhenie me qira e bombolave  të ujit; Shërbime bistro; Furnizimi i kafiterive për ushqime- të 

shpejta; Këshilla gatimi; Shërbime të digustim të verës (ofrimi i pijeve); Ofrim i ushqimit 

dhe pijeve përmes kamionit lëvizës; Delikatesa [restorante]; Dhënia me qira e pajisjeve për 

bare; Makina shpërndarëse për pije (dhënie me qira e); Aranzhimi i vakteve ushqimore në 

hotele; Aranzhimi i pritjeve të dasmave [ushqim dhe pije]; Sherbime per furnizime me pije 

dhe ushqime jashtë hotelierie; Shërbime hotelierie për ofrimin e pijeve dhe ushqimev; 

Shërbime për ofrimin e pijeve dhe ushqimit; Sherbime hotelierie; Hotele, bujtina dhe 

konvikte shtëpi, pushime dhe akomodime turistike; Shërbime kafeje; Shërbime për 

furnizimit  me ushqime dhe pije me celular; Bare për sherbime të verës; Shërbime 

restorantesh të ofruara nga hotelet; Shërbime të restoranteve lëvizëse; Restorante  vetë-

shërbimyese; Shërbime për përgatitjen e ushqimit dhe pijeve; Ofrimi i informacionev në 

lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe pijeve; Snak-baret; Servimi i ushqimit dhe pijeve; 

Shërbime restoranteve hoteliere; Restorante; Procesi e rezervimeve dhe prenotimeve për 

restorante dhe vakteve ushqimore; Shërbime rezervimi për prenotimin e vakteve 

ushqimore; Sherbime kokteji në sallat e pushimit; Shërbime në bare. 
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(210) KS/M/ 2020/878 

(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)   

 

 

     

 

(511) 1   Ëmbëltues artificial.   

5  Ushqim dietal për përdorim në medicinë dhe farmaci.   

29  Mish, suxhuk, peshk, shpendë, mish gjahu;ekstrakte mishi;pemë dhe perime të 

përpunuara, konzervuara, të ngrira, të thara;pemë dhe perime të konzervuara, qoftë të 

thartuara, të ëmbla apo të tharta;bishtaja;arra dhe bajamet të përpunuar;fjolla të 

patateve;grimësira të cilat janë të përfshira në klasen 29, posaqërisht të thata, të njelmëta, të 

pjekura dhe/ose të erëzuara me kokrra kikiriku, arre, bajame dhe arrave indiane, çips nga 

patatetdhe shkopinj nga patatet, produkte të ekstruduar nga patatet në formë të grimtësirave, 

biscuit i fërguar nga patatja;xhelatinë, reçel, kompot;vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit;vaj dhe yndyrë për ngrërje, margarinë;lyerës i njelmët;shtesa për pjekje të të 

gjitha llojeve, të cilat i përkasin klasës 29, posaqërisht pemë të ëmbëlsuara, shtresa nga 

vishnjet, rrushi I thatë, sultanina, lëvozhga e portokallit dhe limunit, arra tëpërpunuara dhe 

bajame të të gjitha llojeve, kokos pluhur, petë të pregaditura për pjekje me fare maku në 

përbërësin kryesor, me arra, bajame, kokosi pluhur dhe/ose pemë, xhelatinë për ngrënje, 

mak të bluar, usgqim të erëzuar, posaqërish kore dhe/ose pulpa dhe/ose pemë citrusi, duke 

përfshirë në formen e thatë ose të dehidruar, pemë të konzervuara, të ziera dhe të 

ngrira;ëmbëlsira të punuara nga jogurti, kvarku i djathit dhe/ose krem  

30  Kafa, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendësus për kafe; miell dhe preparate të 

punuara nga drithërat, drithra, muesli; petë (pasta) të të gjitha llojeve; bukë, pjekurina dhe 

ëmbëlsira; akullore; pudding pluhur; mjaltë, shurup nga melasa; lyerës I ëmbël, posaqërisht 

krem çokolate dhe krem lajthie; ëmbëlsira të përfshira në klasen 30, posaqërisht mus si 

ëmbëlsirë, ëmbëlsira të cilat përmbajnë pasta, pudingu; përzierje për pjekje mishi; shtesa 

për pjekje mishit të cilat përfshihen në klasen 30, posaqërisht shtresat për torte, lyerës nga 

çokolata për kuleq/torta, shtresa kremi, aroma për pjekje dhe vaj për pjekje, pluhur sheqeri, 

marcipan, pasta nga marcipani, krem pasta nga frutat arrore (lajthi), vafli për 

krijimin/pjekje mishi, vanilla dhe sheqer vanilla, shkopinj vanilla, çokolatë e grimësuar, 

troshat e çokolatës, fjollat, kokërrzat, dekorimet nga çokolata dhe sheqeri, tharmi i presuar 

dhe i thatë, mjete për përzierje, posaqërisht pluhur për pjekurins, sodë bikarbone, krip nga 

briri i kaprollit, potash (lloj kripe), ushqim me mëlmesa, posaqërisht me fruta citrus, duke 

përfshirë në formen e thatë, të dehidruar; krip, mustardë; uthull, salca (të mëlmesave), 

mëlmesa; grimësira, të përfshira në klasen 30, posaqërisht, produkte të pjekura, në toster të 
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pregaditura për konsumim, pjekurina të njelmëta për sendviq, fjolla të eksrtuduara nga 

misri, fjolla misri, gruri i ekstruduar, oriz dhe miser, si produkte për ngrënje (grimësira).  

31  Pemë dhe perime të freskëta, sallata të freskëta.  

32  Birra; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për punimin e pijeve joalkoolike.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës). .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/881 

(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)   

 

 

     

 

(511) 6  Grepa muri nga metali.  

8  Pajisje për ushqim.  

9  Metër druri.  

16  Kuti kartuqi.  

18  Çanta, çanta të përshtatshme për bartjen e gjërave dhe pajisjeve për foshnja.  

20  Mobilje, mobilje të adaptuara për fëmijë, tryeza, ulëse; thasë për gjum; kuti nga 

plastika; grepa muri nga plastika; shtëpiza në formë ruli për bebet të cilat fillojnë të 

zvarriten.   

24  Çarçaf dhe batanije; shtroja për shtrat; lecka për larje/pastrim; peshqir nga tekstili  

25  Veshje, mbathje, mbështjellëse për kokë; veshje për foshnja dhe fëmijë; mbathje për 

foshnja dhe fëmijë; mbështjellëse koke për foshnja dhe fëmijë; ndërresa të poshtme për 

foshnja dhe fëmijë; shtroja, jo nga letra.  

26  Aksesorë dekorativ për flokë.  

28  Lojëra, lodra, letra loje; rekuizita gjimnastike dhe sportive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/899 

(220) 08/05/2020 

(731) Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  COLGATE ELIXIR 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(511) 3  Pastë dhëmbësh dhe shpërlarës goje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/921 

(220) 12/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, e 

portokallete, kaftë, e bardhë 

(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  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/922 

(220) 12/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, 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.  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  
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(210) KS/M/ 2020/923 

(220) 12/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) e gjelbërt, e gjelbërt e hapur, e 

portokallet e kaftë, 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  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/924 

(220) 12/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, e kaftë, 

e kaltër (blu), 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, pije energjike, kokteje, jo alkoolike, përgatitje jo-

alkoolike për të bërë pije  

33  Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/925 

(220) 12/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

(591) e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, e kuqe, 

e verdh, e portokallet dhe e bardh 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr  
 

(540)   
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(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.  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/926 

(220) 12/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, e kuqe 

(vishnje), 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.  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/927 

(220) 12/05/2020 

(731) Hipp & Co Brünigstraße 141 6072 

Sachseln, CH 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  HMP 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqime për bebe dhe ushqim bebesh; pije për foshnjet; substanca dietetike për 

fëmijë dhe invalid, të adaptuara për perdorim mjekësor; ushqime dietike të adaptuara për 

përdorim mjeksor; pije dietike për bebe të adaptuara për qëllime mjeksore; artikuj 

ushqimorë për qëllime specifike mjeksore; preparate farmaceutike; substanca dietike për 

foshnje, bebe, të vegjël dhe fëmijë; qumësht pluhur [artikuj ushqimorë për bebe]; qumësht 

pluhur për foshnje; produkte mjekësore për konsumim dhe përdorim të brendshëm; 

suplemente ushqyese; pluhuri, losione, kremëra dhe preparate dushi për qëllime mjeksore, 
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dhe të destinuara në veçanti për bebe dhe të vegjël; ilaçe faramaceutike dhe natyrale; jastëk 

të gjirit për infermiere;  artikuj absorbues për higjienën personale; pelena për bebe dhe ata 

të cilët nuk mund të vetëpërmbahen; pelena një përdorimëshe; pelena lecke (pelhure); 

preparate për lehtësim gjatë daljes së dhëmbëve; faculeta të lagura të impregnuara me 

losion farmaceutik.   

29  Mish, peshk, shpezë dhe produkte mishi; ekstrakte mishi; mish, peshk, xhelatinë nga 

pemët dhe perimet; xhem; peme dhe perime të ngrira dhe të thata; kompostë; vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi në veçanti gjalpë, djath, krem, jogurt, kuark, qumësht i terur, 

qumësht pluhur; copëza frutash, të përbërë kryesisht nga frutat dhe/ose arrat, duke i 

përfshirë edhe ato me drithëra të shtuara, muesli, drithëra, pseudodrithëra, preparate të bëra 

nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat dhe/ose sheqerërat; pulpë perimesh; 

pulpë frutash; pure perimesh; pure frutash; pure dhe pulpë të përbërë kryesisht nga mishi, 

peshku, shpezët, kafshët e egra, pemë dhe/ose perime, qoftë të veçanta (të ndara) apo në 

kombinuara; ushqime të lehta (copëza) të bëra nga pemët dhe/ose perimet; ëmbëlsira, 

puding dhe pjatë me embëlsira, kryesisht nga qumështi, produktet e qumështit dhe/ose 

frutat; ushqime të gatshme dhe gjysmë të gatshme, të përbëra kryesisht nga mishi, shpendët, 

kafshët e egra, peshku, pemët, perimet, vezët, produktet e qumështit, bishtajore dhe/ose 

patate; supa; mish, peshk, shpezë, kafshë të egra, perime, fruta dhe konzervime qumështi; 

vajra dhe yndyrëra ushqimore; ushqime dietike, jo të adaptuara për përdorim mjeksor, 

bazuar në proteina, yndyrëra dhe/ose acidet yndyrore, të gjitha përmbajnë vitamina të 

shtuara, minerale, trace elementë të shtuara, qoftë veçmas apo në kombinim.   

30  Çaj; pije çaji; infuzione, jo mjeksore; kakao; sheqer rrushi; oriz; tapiokë; sago; miell; 

bollgur;  thekon nga drithërat dhe thekon nga pseudodrithërat dhe preparate tjera të bëra 

nga drithërat dhe preparate tjera të bëra nga pseudodrithërat (përveç ushqimit të kafshëve); 

bukë; biskota; ëmbëlsira; tortë; ëmbëlsira dhe torte jetëgjatë; produkte thekoni (cereal 

snakes), në veçanti të lartëpërmendurat që përmbajnë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

drithëra misri, tërshërë, preparate drithërash, preparate pseudodrithërash, biskota, 

ëmbëlsira, torte, pasta, çokolladë, ëmbëlsirë sheqeri, muesli, drithëra, qoftë të ndara apo në 

kombinim, duke përfshirë të lartëpërmendurat me fruta shtesë dhe/ose arra; produkte 

ëmbëltoreje; ushqime të miellëzuara; çokolladë; ëmbëlsira; preparate glukoze; preparate 

bletësh, dezerte, puding dhe pjata me ëmbëlsira me bazë karbohidratesh; ushqime të 

përgaditura dhe gjysmë të përgaditura, duke përfshirë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat, orizi dhe/ose pastat; 

erëza; dresing për ushqime; artikuj ushqimorë të gatshëm në formë të salcave; muesli, 

kryesisht të përbëra nga pemët, kokrrat (farërat), drithërat, pseudodrithërat, preparate të 

bëra nga drithërat dhe/ose preparate të bëra nga pseudodrithërat, duke përfshirë fruta të 

shtuara, arra dhe/ose sheqerëra; copëza drithërash dhe pseudodrithërash, kryesisht të 

përbëra nga kokrrat, muesli, preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga 

pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra dhe/ose sheqerëra; copëza muesli, të 

përbëra kryesisht nga pemët, kokrrat, preparatet e bëra nga drithërat, preparatet e bëra nga 

pseudodrithërat, drithërat dhe/ose pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra 

dhe/ose sheqerëra; drithëra dhe/ose ushqime pseudodrithërash të gatshëm për ngrënje; 

ushqime dietike, jo te adaptuara për përdorim mjekësor, në veçanti të bazuara në 

karbohidrate dhe/ose ushqime të forta, të gjitha duke përfshirë vitamina, acide yndyrore, 

minerale, trace elements të shtuara, qoftë të ndara apo në kombinim.  
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32  Ujë dhe pije tjera joalkoholike, posaçërisht lëngje frutash, pije freskuese lëngjesh nga 

frutat, lëngje frutash të gazuara; shurupe frutash dhe preparate tjera frutash për bërjen e 

pijeve joalkoholike freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/929 

(220) 12/05/2020 

(731) FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 

1163 Modena, IT 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sport; syze noti; Kuti per syze 

dhe syze dielli; gjama per syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për 

syze dhe syze dielli; spango per syze dhe syze dielli; lentet e kontaktit; syze zmadhuese 

[optikë]; kuti të adaptuara për lentet e kontaktit; Spektakle 3D; syze të zgjuara; qante per 

dylbi; programe të regjistruara për lojëra të mbajtura me dorë me ekrane të lëngshme 

kristal; softuer elektronik i lojërave për pajisje elektronike qe mbahen ne dore; softuer 

elektronik i lojërave për celularë; softuer kompjuterik për lojëra; programe të regjistruara 

për lojëra elektronike; fishekë lojrash për përdorim me aparate lojrash elektronike; fishekë 

për lojëra kompjuterike; fishekë për lojëra video; disqe për lojëra elektronike; disqe lojrash; 

kaseta lojrash kompjuterike; kaseta lojrash; doreze për përdorim me kompjuterë, përveçse 

për  video lojëra; karikues i dorezes; kartat e memories per makinat e video lojrave; 

stimulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; stimulatorë per stërvitje sportive; 

rrota drejtuese për kompjuterë, përveç aparateve kontrolluese të lojës; kufje të përdorura 

për t'u lidhur me lojërat e mbajtura me dorë; çanta dhe kuti të adaptuara ose të formësuara 

që të mbajnë kompjuter; çanta të adaptuara për laptopë; fasiklla për laptopë; aparate 

telekomunikuese në formën e stolive; ekrane numerike elektronike; fjalorë elektronikë qe 

mbahen me dorë; bilbila sportivë; robotë mësimdhënës; mbulesa mbrojtëse dhe kuti për 

kompjutera tablet; shtroje per maus; telefonat mobil; mbulese e telefonit celular; mbajtës të 

telefonit celular; grafikë të shkarkueshme për telefonat mobil; çanta dhe kuti të adaptuara 

ose të formësuara që të mbajnë telefona celularë; rrip per telefon celular; karikues baterish 

për telefonat celularë; Karikues të baterive të celularit për përdorim në automjete; telefona 

te menqur; mbulesa për telefona inteligjentë; mbajtës të telefonave te menqur; çanta dhe 

kuti të përshtatura ose të formësuara që të mbajnë telefona të mençur rripa per telefona te 

menqur; karikues baterish për telefona te menqur; Karikues të baterive te telefonave te 

menqur për përdorim në automjete; ora te menqura; pajisje elektronike dixhitale qe mund te 

vishen për ndijimin, regjistrimin, ruajtjen, dërgimin dhe marrjen e skedarëve të të dhënave, 

audio, imazhe, dhe video në të gjithë rrjetet e komunikimit, përfshirë pajisjet që 

komunikojnë me telefona te menqur, kompjuterë, pajisje kompjuterike periferike, asistentë 

dixhitalë personalë, regjistrues te zërit dhe aparate  per riprodhimin e zerit dhe faqet e 
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internetit; programe kompjuterike dhe aparate elektronike që lidhen me sa më sipër, 

gjegjësisht për monitorimin, përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave 

në lidhje me aktivitetin fizik të një përdoruesi, pajtueshmërinë me programet shëndetësore 

dhe palestër, gjeolokimin, drejtimin, distancën, lartësinë, shpejtësinë, hapat e ndërmarrë, 

aktiviteti niveli, kaloritë e djegura, informacioni navigues, informacioni i motit dhe të 

dhënat biometrike; dhe softuer kompjuterik për të hyrë dhe kërkuar në bazat e të dhënave 

në lidhje me ndonjë  

nga sa më sipër; karikues baterish për orë inteligjente; karikues baterish për orë inteligjente 

për përdorim në automjete; maus [ kompjuter periferik]; qlodhesit per kyçet e dores për 

përdorim me kompjuter; kompjutera laptop; platformat e programeve kompjuterike, të  

regjistruara ose të shkarkueshme; monitorët e ekranit qe mund te vishen; asistentë dixhitalë  

personalë [PDA]; helmeta mbrojtëse; kostume garash automobilistike kunder zjarrit për 

qëllime sigurie; mbrojtesit e fetyres nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; doreza për mbrojtje 

nga aksidentet; balaklavat për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; këpucë për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; çizme për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi 

dhe zjarri; pajisje mbrojtëse nga aksidentet për përdorim personal; rrobat për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga zjarri; CD-ROM që paraqesin garat 

e makinave dhe historinë e prodhuesve të automjeteve; DVD që paraqesin garat e makinave 

dhe historinë e prodhuesve të automjeteve; CD-ROM që paraqesin makina dhe automobila 

me performancë të lartë; DVD që paraqesin makina dhe automobila me performancë të 

lartë; skedarët e figurave që mund të shkarkohen; skedarë video të shkarkueshëm; botime 

elektronike, të shkarkueshme; aparate për kontrollimin e shpejtësisë për automjete; 

parzmore tela elektrike për automobila; kamerat e pasme për automjetet; aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e automjeteve; 

rregullatorët e tensionit për automjete; regjistruesit e kilometrave për automjete; pajisje pa 

tela për telefona celularë; bravë elektrike për automjete; çelësat elektronikë për automobila; 

njësi kontrolli të sistemeve të kyçjes qendrore për automjete; aparate lundrimi për 

automjetet [kompjuterë në bord]; akumulatorët elektronikë për automjete; akumulatorët, 

elektrikë për automjete; regjistrues kilometrash për automjete; radiot e automjeteve; 

televizione makinash; aparate për telekomandë; kabllot fillestare për motorë; termostate për 

automjete; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; qelesat për çaktivizimin e 

shiritave të ajrit për automobila; magnet; magnet dekorativ; rripa të përshtatur posaçërisht 

për mbajtjen e telefonave celularë, MP3 player, kamerat, video kamerat, syzet, syzet e 

diellit, kartat e koduara magnetike; kuti të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe 

instrumente; kuti të adaptuara për lojtarët CD; kuti të adaptuara për DVD player; raste të 

adaptuara për lojtarë MP3; përmbajtja e regjistruar; baza e të dhënave elektronike; audio 

regjistrime; video regjistrime; kartat e qarkut të integruar [kartat e zgjuara]; sistemet e 

funksionimit kompjuterik; teknologjia e informacionit dhe pajisjet audiovizuale; pajisje 

komunikimi; rrjeti kompjuterik dhe pajisjet e komunikimit të të dhënave; pajisjet e 

transmetimit; antenat; pajisjet e ruajtjes së kujtesës; fotokopjuese; skanuesit e figurave; 

printera për përdorim me kompjuter; pajisje dhe pajisje për përpunimin e të dhënave 

[elektrike dhe mekanike]; shpërndarës biletash; terminalet e pagesave elektronike, pajisjet e 

shpërndarjes së parave dhe klasifikimit; mekanizmat e operuar me monedhë; kompjuteret 

periferik; pajisje kompjuterike; përbërësit dhe pjesët e kompjuterit; pajisje audio / vizuale 

dhe fotografike; pajisje audio dhe radio marres; pajisjet e ekranit, marrësit e televizionit dhe 

pajisjet filmike dhe videove; pajisje për kapjen dhe zhvillimin e imazhit; kabllot e sinjalit 
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për IT, AV dhe telekomunikacionin; magnetizues dhe demagnetizues; aparate, instrumente 

dhe kabllo për energji elektrike; aparate dhe instrumente për grumbullimin dhe ruajtjen e 

energjisë elektrike; qelizat fotovoltaike; komponentët elektrikë dhe elektronikë; kabllot 

elektrike dhe telat; qarqet elektrike dhe bordet e qarkut; pajisje optike, përmirësues të 

imazhit dhe korrigjues; pajisje optike; lazer, jo për qëllime mjekësore; pajisjet e sigurisë, 

sigurisë, mbrojtjes dhe sinjalizimit; alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; sistemet e 

kontrollit të hyrjes; pajisje zhytjeje; pajisje navigimi, udhëzimi, gjurmimi, shënjestrimi dhe 

hartimi të hartave; instrumente monitorimi; sensorë dhe detektorë; instrumente matëse, 

numëruese, rreshtimi dhe kalibruese; regjistruesit dhe regjistruesit e të dhënave; orkestrimin 

dhe simulimin; aparate monitorimi, elektrike; aparate dhe instrumente  

mësimdhënie, kërkimi, lundrimi, anketimi, fotografike, kinematografike, audiovizuale, 

optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i jetës dhe 

mësimdhënies; 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.  

16  Stilolapsa, stilolapsa me boje; stilolapsa me pike; stilolapsa korrigjimi; stilolapsa 

rezerve; fisht boje për stilolapsa rezerve; rimbushesit e bojës së stilolapsit; fisht boje për 

stilolapsa; kutite e stilolapsit; sirtar per stilolapsa me boje dhe lapsa; kuti për stilolapsa; 

mburoja të stilolapsit të xhepit; stenda stilolapsi; materialet e shkrimit; instrumente shkrimi; 

shënues të tipit; lapsa; pastel [penat]; zbukurime të lapsit dhe stilolapsit; kuti lapsi; qante 

lapsi; mbajtës të lapsave; mbulues [shkrimi]; libra ushtrimesh; libra shkrimi dhe vizatimi ; 

libra shënimesh; fletore; Letër shkrimi; letër vizatimi; dyll nënshkrimi; fletë letre për 

shënime; ditaret dhe agjendat; ditaret e tavolinës; mbulesa për axhendat; mbulesa prej 

lëkure për ditarë; kapakët e librave të adresave; kopertinat e albumit; automjete modeli 

[zbukurime] prej letre ose kartoni; modele të automjeteve ne vizore [zbukurime] prej letre 

ose kartoni; bib letre; kuti letre ose kartoni; enë prej letre; enë kartoni; anije prej letre; 

peshqir letre; qarqaf tavoline prej letre; letër rafti; peceta të letrës; tabela prej letre; mbulesa 

letre për enë lulesh; dekorime tavoline prej letre; dekorime ushqimore të kartonit; qilim 

letre; leckë tavoline prej letre; shami letre; rrotulla kuzhine [letre]; vend kartat; paketimi i 

kontejnerëve prej kartoni; enë paketimi industrial prej letre; enë krem letre; shenja letre të 

shtypura; broshura; postera; kalendarë; katalogje; revista [periodikë]; libra vjetore; libra; 

broshura; periodike; manual; udhezuesit [lëndë e shtypur]; Buletinet; udhëzues të shtypur; 

paraqitje grafike; riprodhimet grafike; kartat e suvenireve; kartat e vizitave; kartolinat; 

distinktiv letre; mbajtëse letre dhe kartoni për distinktiv; mbajtës të pasaportave; fotografi 

[të shtypura]; albume fotografike; stenda për fotografi; mbajtëse fotografish të bëra prej 

letre; kopertina për albume fotografike; albume; ngjitëse [shkrimi]; albume për afishe; 

kartat e ngjyrosjes për fëmijë; grupe pikture për fëmijë; liber shenues; shirita letre; kuti 

dhurate; skedarët e dokumenteve [shkrimi]; tavolina tavoline; organizatorët e desktopit; 

kopertina për libra; dosje [shkrimi]; etiketa, jo prej tekstili; etiketat ngjitëse të letrës; peshe 

per te mbajtur letra; mprehës lapsash, elektrikë ose jo elektrikë; hapëse letre [kushtet e 
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zyrave]; mbajtësit e korrespondencës; ngjitëse [ngjitëse] për qëllime shkrimi ose shtëpiake; 

piktura [figura], të kornizuara ose të palodhura; pictures; Portrete; biletat e pasagjerëve; 

figurina të papier mâché; qese plastike për blerje; qese për blerje letre; qese [zarfe, thasë] 

letre ose plastike, për paketim; pllaka letre ose kartoni; banderola letre; standardet e letrës 

[flamuj]; pena prej letre; flamuj letre; pena prej letre; kalime të bëra prej letre; shirita 

cigaresh; bileta; mbajtës të biletave të letrës; pasazhe të koduara jo magnetike dhe karta 

identifikimi të bëra prej letre për të hyrë në një zonë të kufizuar; piktura; transferime 

[pikturat]; pulla përkujtimore; pulla për koleksionistë; litarë për mbajtjen e kartave të letrës 

dhe kalimeve të letrës; vepra arti dhe figurina prej letre dhe kartoni dhe modele arkitektësh; 

dekorime dhe materiale arti dhe media; pajisje arti, artizanale dhe pajisje modelimi; 

materialet e filtrimit të letrës; çanta dhe artikuj për paketim, mbështjellës dhe ruajtje letre, 

kartoni ose plastike; zbatime shkrimi; vula; pulla nënshkrimi; pullat e numrave; vula 

mbeshtetese; jastekë pullash; albumet e pullave; fletë përkujtimore; bojëra vulosjeje; 

zbatimi i korrigjimit dhe fshirjes; grupe shtypjeje dhe materiale detyruese për libra dhe 

letra; fletë të disponueshme letre ose celuloze; makine shkrimi; letër dhe karton; lëndë e 

shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi dhe kushtet e zyrave, përveç 

mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale për vizatim dhe materiale 

për artistë; brusha per ngjyrosje; materiale mësimore dhe edukuese; çarçafë, film dhe çanta 

plastike për mbështjellje dhe paketim; tippet e printereve’ bllokues per printer.  

18  Kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; kuti, prej lëkure ose kartoni ; kuti qelesash; kuti 

lëkure per qelesa; etiketa bagazhesh prej lëkure; kutite e dokumenteve; qante shpine; qante 

shpine; çanta për sport; çanta plazhi; kutite e atasheut; qantat e kartave [shënime]; kuti e 

kartës së kreditit; grupe udhëtimi [artikuj lëkure]; çanta; qantat e dores; çanta shpatullash; 

çanta udhëtimi [sende prej lëkure]; qese kozmetike të shitura bosh; qese tufë; çanta [zarfe, 

arkat] prej lëkure, për paketim; kuletat e xhepit; qese; çanta shkollore; dollapët shkollorë;  

qanta shkollore te shpines; qanta shkollore te shpines të llojit karrocë; qese për blerje prej 

lëkure, tekstili ose neto; çanta blerëse; çanta për blerje; çanta hobe për mbajtjen e 

foshnjave; fasha për mbajtjen e foshnjave; çanta me pelena; doreza të valixheve; valixhe; 

mbathje dhe qante ushtarake; mbathje udhëtimi; valixhe; qantat e vogla per kozmetike te pa 

paisura; çanta kampingu; çanta udhëtimi; qante kampingu karroce; valixhet e tipit karrocë; 

çanta beli; qanta Boston; çanta veshjesh për udhëtime; transportuesit e veshjeve; 

transportues veshjesh për kostume dhe fustane; veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë 

shtëpiake; çanta për mbajtjen e kafshëve; zingjir lëkure; rripat e shpatullave [rripat] prej 

lëkure; gropa prej lëkure; rripat e mjekrës, prej lëkure; rripa për bagazhe; litarë lëkure; rripa 

lëkure; shiritat e shpatullave; gropa prej lëkure imituese; prerje prej lëkure për mobilje; 

mbulesa mobiljesh prej lëkure; kontejnerë paketimi prej lëkure; Lëkura e kafshëve dhe 

lëkura imituese; lekure e paregjur dhe lekure; mbulues kafshësh; lekure urithi [imitim i 

lëkurës]; gëzof; lëkurat e shkumës, përveç për qëllime pastrimi; shkopinj alpinizmi; cadra 

golfi; mbulesa ombrellash; lëkure dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe mbuluesit e 

kafshëve; bagazhe dhe çanta transportuese; cadra dhe cadra dielli; shkopinj per ecje; 

kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh; kravate, zingir dhe veshje për kafshët. 
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(210) KS/M/ 2020/930 

(220) 12/05/2020 

(731) GONGNIU GROUP CO., LTD.                                              

East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, 

Cixi City, Zhejiang Province, CN 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Programet kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; aplikacione kompjuterike 

kompjuterike, të shkarkueshme; robotët e telepresencës; robotë humanoidë me inteligjencë 

artificiale; agjendat elektronike, pajisjet e njohjes së fytyrës;  aparate fototeleografie; 

modem; gjurmues të aktivitetit të qe mund te vishet; ruterë pa tela; kufje; vëzhgues të 

ekranit qe mund te vishen; pajisje për regjistrimin e bartësve të zërit dhe figurave; 

projektuesit, materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; tela telefonike; 

adaptorë të rrymës; kabllo USB; priza elektrike; çelsat, elektrikë; çelsat e kohës; ndërprerës 

elektrikë [çelsat]; mbrojtës të tensionit; adaptor elektrikë; bazat e lëvizshme; përçues 

elektrike; dioda që lëshojnë dritë [LED]; rezistencat, elektrike; qipa elektronike;  ekranet e 

videove; aparate për telekomandë; fobat kyç elektronikë janë aparate për telekomandë; 

eloktrolisers; bravë, elektrike; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; alarme; 

sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e ndërthurjes; bateri të rimbushshme; 

bateri elektrike të rimbushshme; karikues të baterive; karikues USB; karikues pa tela; bazat 

elektrike; lidhës [elektriciteti].    

11  Llambat; Tuba ndriçues për ndriçim; Aparatet e Ndriçimit dhe instalimet; aparate 

ndriçimi diodash [LED] që lëshojnë dritë; tuba llambash fluoreshente;  Dritat për 

automjete; llamba vaji; enë gatimi, elektrike; Makina kafeje, elektrike; enë, elektrike; 

Toster; llapë ftohës; Frigorifer; Aparatet dhe makineritë e pastrimit të ajrit; klimat elektrike 

për përdorim personal; tharëse flokësh; tubat e bojlerit [tubat] për instalimet e ngrohjes; 

Radiatorët, elektrikë; Qezmat; tuba [pjesë të instalimeve sanitare]; burime dekorative;  

Instalimet e banjës; Ngrohje për banjot; Ngrohje për banjot; Instalimet e pastrimit të ujit; 

aparate dezinfektuese; Ndriçues gazi; Instalimet e polimerizimit.  

17  Goma, të papërpunuara ose gjysmë të punuar; Materialet e mbushjes prej gome ose 

plastike; unazat e gomës; tubat e vaskes; fijet e plastikës për bashkim; kryqëzime, jo prej 

metali, për tubacione; pajisje, jo prej metali, për gypa fleksibël; shufra plastike dhe shufra; 

9, gete lotuese; Gypat e materialit tekstil; Tuba fleksibël, jo prej metali; izolues i 

materialeve zjarrduruese; Materiale izoluese; Insulator; Dielektrikë [izolatorë]; tuba 

izoluese; Materiale izoluese elektrike;  paketime të papërshkueshëm nga uji    

35  : Reklamim; klikime per reklamim me pagese; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; 

Reklama në internet në një rrjet kompjuterik; Sigurimi i informacionit të biznesit përmes 

një faqe në internet; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Marketing;  Rekrutimi i personelit;  

indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamimi; Sistemimi i informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike; Makina zyre dhe qira të pajisjeve; Accounting; kërkimi i 
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sponsorizimit; Shërbime me shumicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare 

dhe furnizimet mjekësore 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/939 

(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)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ziera dhe thara,posaçërisht fruta të thara.  

30  Miell dhe drithëra, produkte nga drithërat, oriz, produjkte nga orizi, peta, griz, griz 

durum gruri (bollgur); ushqime të gatëshme të cilat përbehën mallërat e lartëpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/940 

(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)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, shpend dhe shtazë gjahu; produkte nga mishi, shpendët dhe shtazët e 

gjahut, gjithashtu në formë suxhuku dhe produkteve nga suxhuku; ushqime të gatshme të 

cilat kryesisht përbehen prej produkteve të lartë cekura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/941 

(220) 12/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(540)  
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(591)  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 7  Makina  për tërheqjen e rrjetave (për peshkim). 

 

  

8  Pajisje ushqimi, posaçërisht thika të peshkatarëve  për pastrimin dhe fileto peshku; 

harpune të mëdha [shtizë e gjatë e përdorur për peshkim ose për gjueti kafshësh detare siç 

janë balenat.], harpune-shtiza për peshkim  

9  Veshje mbrojtëse për motoçikleta, helmeta për motoçikleta, dorashka mbrojtëse për 

motoçiklist, size dielli; aparate dhe instrumente nautike; rekuizita për zhytje, ne vëçanti 

rroba zhytësish, maska zhytësish, jelek shpëtimi dhe jelek notimi (me fryerje apo të cilët 

nuk fryhen), frymëmarrëse, pasha[tega], jelek për pasha[ tega], aparate për frymëmarrje, 

boca për ajër, regullator, matësit e thellsive, manometra, kompase  dhe  termometra, shkopa 

për vesh, kapëse mbyllëse për hundë; veshje, dorashka, mbathje dhe mbeshtjellëse koke për 

zhytje; pajisje për gjueti nen ujë; kamera nen ujë; aparate dhe instrumente kinematografike, 

optike, për peshim dhe matje, sinjalizim, për kontrollim [mbikëqyerje], shpëtim dhe mësim; 

syze (optikë), size për diell,  syza për skijim, syza mbrojtëse, syza kundër vërbimit; korniza 

për syza, qelq pë syza; këllef për syza, helmeta për biçikleta; tahometra; dritat ndezëse-

sinjalizuese, skanuesit e tokës, diode të cilat emitojnë dritat-ndriqim (pajisje për peshkim), 

dritat e kyçit-mbylljes, matësit e thellësisë.  

11  Llamba elektrike, llamba me bateri, llamba.  

12  Aksesorë shtesë dhe pjesë për automjete të të gjitha llojeve, në veçanti motoçikleta dhe 

biçikletë, që i përkasin kësaj klase; pajisje golfi, gjegjësisht karrocat e golfit; pajisje për 

biçikleta, në veçanti çanta biçikletash; barka dhe pajisje për barka, përkatësisht parafango, 

mbulesa mbrojtëse për litarë-konop, kunja varkash, pirgje, vozë mbi ujë, kuka për barka-

anije, parzmore barke , karroca për lëvizjen e barkës, timon për barka dhe anije, skelete 

barke, mineral skeleti i barkës  

13  Pushkë  

14  Orë.  

18  Pajisje për tenis, përkatësisht çanta për tenis; pajisje për badminton[hudhje topi te 

vogël], posaçërisht çanta për badminton; pajisje për skvosh[ lojë me topa te tenisit ne 

mur],posaçërisht çanta pë skvosh; çanta, qese, thasë, posaçërisht çanta sportive,çanta me 

vega-dorez dhe çanta të cilat mbahen ne krak; thasë me dorez dhe thasë për paketim; çanta 

shpinde dhe çanta dore, valixhe të vogla; çanta të cilat mbahën ne gjoks; shkop për hecje, 

shkopa për hecje ne pyll-alpinizem, shkopa për hecje, shala kuajsh, bagazhe, çanta të 

mëdha dhe çanta udhëtimi, shporta, shporta dhe çanta për biçikleta, përkatësisht çanta për 

ulëse ne biçikletë, ombredha shiu dhe ombredha dielli.  

20  Karrika dhe krevate; shporta, shporta peshkimi, kuti-karrika për peshkim.  

21  Shishe dhe enë për pije.  

22  Çadra dhe tenda.  
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24  Tekstil dhe mallëra tekstili (të cilat i përkasin kesaj klase); pelhura pambuku, pelhura 

leshi, mbulesa shtrati, pëlhura të pa  endura; tekstil për larje; peshqira nga tekstili  

25  Veshje, mbathje,dorashka, mbeshtjellese koke, të gjitha mallërat e lartëpërmendura  

kryesisht për sektorin sportiv; çizme motoçiklistesh,veshje shiu, posaçërisht veshje për shi 

për motoçiklist,veshje motoçiklistesh; veshje, mbathje dhe mbeshtjellese koke për peshkim; 

dorashka për peshkim  

27  Shtroja,  posaçërisht për gjimnastikë, sport, udhëtim, hecje dhe kamping  

28  Artikuj gjimnastikor dhe sportiv, që i përkasin kësaj klase; pajisje golfi, përkatësisht 

topa golfi, shkopa golfi, mbulesa të shkopave të golfit, shkopa të zgjatur golfi me koka të 

rrumbullakosura më të mëdha (woods), shenja të topit të golfit, pirunët (mjetet e golfit), 

rjeta trajnimi për golf,pajisje për perllogaritjen e rezultateve  (potezave) ne golf, çanta për 

golf; pajisje për tenis,topa tenisi, rekete për tenis dhe këllef për rekete, rrjeta dhe shufra për 

rrjetat e tenisit; pajisje pingpongu, gjegjësisht topat e pingpongut, teniset e pingpongut dhe 

këllef  për teniset e pingpongut, rrjeta dhe shufra për rrjetat e pingpongut; pajisje 

badminton, domethënë topa badminton, tenise badminton dhe këllef  për tenise, rrjeta dhe 

shtylla për rrjeta badminton; pajisje  topa ne muri, përkatësisht topa per  lojë me topa ne 

muri, rekete për topa muri dhe këllef  për rekete; litarë për peshkim, paisje peshkimi, shkop 

peshkimi dhe pjesë për to, mbështjellje peshkimi, penj/najloni[silk] për peshkim, grepa 

mpër peshkim, plum për peshkim, notues për peshkim, kapëse per peshkim, lugë për 

peshkim, mashtruese dhe mashtruese fluturë, miza artificiale, kavanoza për karrem, 

mbajtëse të shkopave, shufra për shkopa peshkimi; plumb për peshkim, karrem për 

peshkim, indicator për kafshim (pajisje peshkataresh), rrjete për leshim-hudhje , rrjete 

peshkimi, karreme për peshkim, karrem artificial për peshkim, kurtha peshkataresh, grepa 

per peshkim, pajisje për terheqjen dhe leshimin e rrjeteve, rrjeta dore për peshkim, 

mbështjellëse/Kalema për peshkim, karrema artificial dhe mashtruese per peshkim (perpos 

karremeve te gjalla), pjata për përzierjën e karremeve, shkopa/shufra, posaçërisht për 

peshkim, zbutës i grepit, gjilpëra për karrem, gjilpëra për skraja, stopues, unaza unaza 

lundruese –notuese për peshkim, unaza të shtrira për peshkim, treguese për litarë për 

peshkim, mbrojtese të shkopave për peshkim, produkte për  sportin e peshkimit, te cilet nuk 

i perkasin klaseve tjera, litarë për peshkim, mbrojtese të posaçme pë grepa të peshkimit, 

hallka-rreth (unaza) për peshkim, valvola rrëshqitëse për peshkim,pajisje për heqjën e 

peshkut nga grepi, shirita dhe lidhese për shtrngim-fiksim per peshkim, udhëzuesit për 

peshkim, martësit e mbeshtjellësve për peshkim, toptha për ujë, joshjet –karrema  torpedo 

dhe karremet e lugës metalike, enë dhe thasë për peshkim dhe pajisje për peshkim; peraja 

për not; lojëra dhe lodra; pajisje gjimnastikore dhe sportive; produkte gjimnastikore dhe 

sportive (të cilët I përkasin kësaj klase); çanta të pershtatshme për përdorim  me pajisje 

sportive; skija dhe pajisje për skijim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/950 

(220) 13/05/2020 

(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)   
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(511) 29  Peshk (jo i gjallë) dhe produkte peshku.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/952 

(220) 13/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) E BARDHE E KUQE E QELET 

(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 për kujdesin e shëndetit; barëra pa reçeta, preparate farmaceutike; 

leucoplast, material për fashim; mjete dezinfektuese; preparate për asgjasimin e dëmtuesve; 

fungicide, herbicide; preparate për deodorim dhe sprej për deodorimin e dhomave; 

supstanca dijetike të përshtatura përdorimit në medicine, ushqim dijetik e përshtatur për 

përdorim në medicine, shtesa dijetike, ushqim për foshnje; artikuj higjienik, artikuj 

higjienik për femra, duke përfshirë peceta menstruale, peceta higjienike për përditshmëri, 

tampon, brekë menstruale  

29  Mish dhe produkte mishi, peshk dhe produkte peshku, shpezë dhe produkte shpeztarije, 

mish gjahu dhe produkte nga mishi i gjahut, suxhuk dhe produkte të thata mishi, guaca, jo 

të gjalla, produkte nga guacat, jot ë gjalla, ushqim deti, jo të gjalla; ekstrakte mishi, peshk, 

shpezë, mish gjahu, guaca, pemë dhe perime; pemë dhe perime të konzervuara, të ngrira, 

dhe të thata, produktet e cekura të future turshi me të ëmbël dhe/ose salcë të thart; preparate 

nga patatet; xhel; reçel, marmeladë, kompot, lyerës të ëmbël nga pemët dhe perimet; vezë, 

qumësht dhe produkte nga qumështi, gjalpë, djath, produkte nga djathi, ajkë, jogurt, djath i 

llojit kvark, qumësht pluhur për ushqim, ëmbëlsirë nga pemët, pemët arrore, jogurtit, djathit 

kvark dhe/ose ajka; arra të përpunuara, produkte arrore të përziera, produkte arrore të 

përziera dhe pemëve të thata; vaj dhe yndyrë për ngrërja; supa të konzervuara, preparate për 

krijimin e supave, bujon; sallata të cilat kryesisht përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, 

mishi I shpezëve, mish gjah, guacat, perimet, pemët dhe/ose produkteve të qumështit; 
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shujte të gatshme të pregaditura të përbëra nga mishi, mish peshku, mish shpezësh, mish 

gjahu, guacat, perimeve, pemëve dhe/ose produkteve të qumështit; ushqim I ngrirë I cili 

përbëhet kryesisht nga mishi, peshku, mish shpezësh, mish gjahu, guacat, perimeve, 

pemëve dhe/ose produkteve të qumështit; ushqim dietik, përveq ati për përdorim në 

medicine, i cili kryesisht përbëhet nga mishi, peshku mish shpezësh, mish gjahu, guaca, 

perime, pemë dhe/ose produkte qumështi.   

30  Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendësues për kafe; kafe, çaj, kakao dhe 

pije nga çokolata; preparate nga kafja dhe kakao për krijimin e pijeve alkoolike dhe 

joalkoolike; miell dhe preparate nga drithrat, drithra, muesli dhe produkte nga drithrat 

integtale pasta për ushqim, peta dhe produkte nga petat, pica dhe produkte nga pica; sushi; 

buk, sanduiq i hapur, sanduiq, pjekurina të ëmbëla dhe produkte ëmbëlsirash, ëmbëlsira nga 

sheqeri, çokolata dhe produkte nga çokolata; akull; puding; mjaltë, melasa; tharm buke, 

pluhur për pjekurina, nisheste për ngrënje: krip; mustardë; majonez, salcë domatesh; uthull, 

salca (shtesa për ushqim), salca për sallatë; erëza, zavendësues për erëza, bimë të thata; 

aroma për ushqim; shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga preparatet e drithrave, 

brumit, petëve, orizit, pjekurinave të ëmbla dhe/ose produkteve të ëmbla; ushqim i ngrirë i 

cili kryesisht përbëhet nga produktet e drithrave, pastave për ngrënje, petave, orizit, bukes, 

pjekurinave dhe/ose produkteve të ëmbla; ushqim dietal, përveq ati për përdorim medicinal, 

i cili kryesisht përbëhet nga drithrat, pastat për ushqim, petave, orizit, bukes dhe/ose 

produkteve të ëmbla; lyerës të ëmbël nga produktet arrore.   

31  Pemë dhe perime të freskëta; pemë arrore; fara, bimë natyrale dhe lule; bimë të thata.   

32  Birra, birra joalkoolike, birra me kalori të ulët, pije të përziera me birrë; ujë mineral dhe 

I gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; limunada; pije frutash dhe lëngje frutash; lëng nga 

perimet; smuth (pije e trashë nga pemër dhe perimet); shurup dhe preparate të tjera për 

përpunimin e pijeve.   

33  Pije alkoolike (përveç birrës), vera, pije të forta, liker, pije alkoolike të përziera, koktej 

dhe aperitiv me bazë të pijeve të forta dhe me bazë vere, pije që përmbajnë verë; preparate 

për krijimin e pijeve alkoolike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/954 

(220) 13/05/2020 

(731) Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38,  8050 Zürich, 

Switzerland, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Norditropin NordiFlex 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, përfshirë  hormonet e rritjes në formë të lëngshme  

10  Pajisjet mjekësore, përfshirë pajisjet e parambushura një-perdorimshme për hormonet e 

rritjes në formë të lëngshme  
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(210) KS/M/ 2020/956 

(220) 13/05/2020 

(731) B.FOREVER 17 rue Dieu F-75010 

Paris, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje; këpucë; doreza (veshje); kapela; veshje sportive  

35  Reklamim; administrim komercjal të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; prezantimin 

e mallrave në të gjitha mediat e komunikimit për qëllim të shitjes me pakicë; demonstrimi i 

mallrave; shpërndarja e monstrave; organizim i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamim; shitja me pakicë e produkteve kozmetike, produkteve optike, veshjeve, 

këpucëve, artikujve të bizhuteris, çantave, bagazheve dhe artikujve prej lëkure, aksesorëve 

të modës, takëmeve; shitje, shpërndarje, import dhe eksport i produkteve kozmetike, 

produkteve optike, veshjeve, këpucëve, artikjve të bizhuterisë, çantave, bagazheve dhe 

produkteve prej lëkurës, aksesorëve të modës, takëmeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/958 

(220) 14/05/2020 

(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)  FAMOUS AMOS 

 

 
     

 

(511) 30  Biskota të ëmbëla në form të rrumbullakët (cookies), biskotë të thata (crackers), 

kek i mbushur me ëmbëlësira, torte të vogala në form katrore me mbushje të ëmbëlësirave 

dhe arrave ( brownies), biskota,  pjekurina  të thata (snacks).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/960 

(220) 15/05/2020 

(300) 079684  29/01/2020  JM 

(731) Sony Interactive Entertainment Inc 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo JAPAN, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  DUALSENSE 
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Kosove 
 

(511) 9  “Softuer i video lojërave; softuer i video lojërave që shkarkohet; softuer për 

regjistrimin e video lojërave; softuer i lojërave kompjuterike; softuer i lojërave 

kompjuterike që shkarkohet nga një rrjet global kompjuterik; softuer për regjistrimin e 

lojërave; stacione bashkimi elektronike (docking station); mbushës i baterive për makinat e 

video lojërave; mbushës i baterive për përdorim në kontrolluesit e konzolave (paneleve të 

komandimit) të lojërave.”  

28  “Kontrollues për konzolat e lojërave; kontrollues lojërash për lojërat kompjuterike; 

konzolë e lojërave kompjuterike për përdorim me një shfaqje në ekran të jashtëm apo 

monitor; konzola për video lojëra; konzola video lojërash për përdorim me një shfaqje në 

ekran të jashtëm apo monitor; teledirigjues që mbahet në dorë i video lojërave interaktive 

që përdoret për të luajtur lojëra elektronike; njësitë e teledirigjuesit të video lojërave 

interaktive.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/964 

(220) 15/05/2020 

(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)   

 

 

     

 

(511) 30  Akull për ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/966 

(220) 15/05/2020 

(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)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish dhe produkte nga mishi, peshk dhe produkte nga peshku, shpend dhe 

produkte nga shpëndet, shtazë gjahu dhe produkte nga shtazët e gjahut, salçiç dhe produkte 

nga mishi I tharë, guaska, jo të gjalla, produkte nga guaskat, jo të gjalla, fruta të detit, jo të 

gjalla, produkte nga frutat e detit, jo të gjalla; mish, peshk, shpend, shtazë gjahu, guaska, 

ekstrakte frutash dhe perimesh; fruta dhe perime të konzervuara, ngrira, thara dhe ziera, 

duke përfshirë mallrat e përmendura me lartë  të thartuara  ne te embël dhe /ose ne salcen e 
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thartë; produkte nga patatet; xhelatinë; reçel, fruta të ziera, marmeladë, pure frutash, lyrës –

salca të embël të punuara nga frutat ose perimet, lyrës-salcë të embël të punuara nga frutat e 

arrave; vezë,qumësht dhe produkte të qumështit, kefir [pije qumështi], gjalpë, djath, 

produkte nga djathi, ajkë, jogurt, kos, qumësht pluhur për qellime ushqimore, desertie nga 

frutat,fruta arrash, jogurt, kosi dhe /ose ajke; fruta të arrave të përgaditura, përzierje të 

frutave të arrave, përzierje të frutave të arrave me fruta të thara; vaj dhe yndyrë për ushqim; 

supea ne kanaçe, preparate për përgaditjën e supave, lëng mishi për supa; sallata të cilat 

kryesisht përbehen  nga mishi, peshku, shpendët, shtazët e gjahut, guaskat, perimet, frutat 

dhe/ose produktet e qumështit; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga mishi, 

peshku, shpendët, shtazët e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe/ose produktet e qumështit;; 

ushqime të ngrira të cilat kryesisht përbehen nga mishi,  peshku, shpendët, shtazët e gjahut, 

guaskat, perimet, frutat dhe/ose produktet e qumështit;  paragjella të cilat kryesisht 

përbehen nga mishi, peshku, shpendët, shtazët e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe/ose 

produktet e qumështit;; ushqim dietal, përveç për përdorim në mjekësi I cili kryesisht 

përbehet nga mishi, peshku, shpendët, shtazët e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe/ose 

produktet e qumështit;  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendësues të kafës; pije nga kafëja, çaji, 

kakaoa  dhe çokolata; produkte nga kafëja, çaji dhe kakaoja për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe atyre jo alkoolike; miell dhe produkte nga drithërat, drithëra, muesli idhe 

produkte nga mielli integral; pasta nga ushqimi i miellit, pata dhe produkte nga petat, pica 

dhe produkte nga picat; sushi; bukë, sanduiçe të hapur, sanduiçe, pjekurina dhe produkte 

embëlsirash, embëlsira, çokolata dhe produkte çokolatash, dekorime nga çokolata dhe 

sheqeri, posaçerisht për dekorimin e deserteve ose kekëve; përzierje të gatshme për 

përgaditjën e pjekurinave, spërzierje për përgaditjën e kekëve[ embëlsirë], përzierje për 

bukë, pjekurina të gatshme, brum për torte; përzierje të përgaditura për brumëra; akull për 

ushqim; puding, pudding pluhur, preparate për punimin e embëlsirave, deserte të gatshme; 

mjaltë, melasë; tharem, pluhur për pjekurina, nisheste për ushqim; krip; mustardë; 

majonez,salcë domatesh[ keçap]; uthull, salca melmesa), lyerje për sallata; erëza-melmesa, 

ekstrakte melmesash, barishte të thara; aroma për ushqim;  melmesa –erëza për pjekurina, 

aroma për kek perpos vajërave esenciale; esenca për zierje; nisheste për ushqim, nisheste 

patatesh, nisheste misri; mjete lidhese për salca, pluhur për salca; mjete për trashjen për 

zierjën e zarzavateve, preparate për forcimin e shllagut të embëlsirave; lyerje për kek- 

embëlsira ( lustrime), lyrës  m melmesa, lustrime pr torte, thrrime nga sheqeri, 

marcipan[marzipani bëhet duke gatuar një shurup të fortë sheqeri dhe ujë dhe më pas duke 

shtuar bajame të freskëta], pasta nga marcipani, nugat[embelsir e punuar me sheqer , mjalt 

dhe lajthia], nugat nga frutat e arrave, shtresa të gatshme për kek-embëlsira, vanila  dhe 

sheqer vanile, vanila kokerr; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbehën nga produktet 

nga drithërat, brumërat, petat, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose produktet e embëlsirave; 

ushqime të ngrira të cilat kryesisht përbehen nga  produktet e drithërave, pasta nga ushqimi 

i brumërave, peta, orizi, buka, pjekurina dhe/ose produkte embëlsirash; ushqim dietal, 

përpos për qellime mjekësore, I cili kryesisht përbehët nga drithërat, pastiave të ushqimit 

nga mielli, petëve, orizit, bukës, pjekurinave dhe/ose produkteve të embëlsirave.  

31  Fruta dhe perime të freskëta; barishte kopshti, të freskëta; fruta arrash [fruta]; fara, 

bimë-barishte dhe lule natyrale; barishte të thara.  

32  Birra, birrë jo alkoolike, birrë dietale, pije të përziera me bazë birre; ujëra minerale dhe 

të gazuara; pije tjera jo aloolike; limunadeë, pije dhe lëngje frutash; lëngje nga përimet; tul 
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frutash dhe perimesh të përziera me qumësht[smuth]; shurupe dhe preparate tjera për 

përgaditjën e lëngjeve.  

33  Pije alkoolike (përpos birrës), verë, verëra të gazuara, pije të forta alkoolike [pije], liker, 

koktej alkooli, koktelj dhe aperitive ne bazë të pijeve të forta alkoolike dhe verërave, pije të 

cilat përmbajnë verë; preparate për përgaditjën e pijeve alkoolike. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/979 

(220) 15/05/2020 

(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)   

 

 

     

 

(511) 14  Stoli; zbukurime, stoli; unaza [stoli]; qafore; rrathë-bylyzyk; vathë; varëse për 

zinxhirë; varëse për çelsa [të zakonshme ose dekorative]; kuti për stoli; kronoskop [një 

kornizë plotësisht elektronike për matjen e orëve mekanike. Për masë përdoret sinjali 

akustik i një ore.].  

18  Mallra prej lëkure, përkatësisht çanta, valixhe, çanta dore, çanta shpine, akt çanta , kuti 

dokumentesh; çanta kozmetike, mbajtës të kartelave të kreditit, mbajtës të kartelave-[vizit 

kartelave] të biznesit, çanta, kuletat e xhepit, këllef  për kartela të kreditit, kuleta, komplete 

të udhëtimit, mbajtese për çelsa, tikëta-shenjuese për valixhe, të bëra me porosi, rripa, të 

gjitha mallrat e lartpërmendura të punuara nga  lëkura; artikuj prej  imitimi  të lëkurës, 

domethënë çanta, valixhe, çanta dore, çanta krahu, Akt çanta, kuti dokumentesh; çanta 

kozmetike,[te zbrazura], mbajtës të kartelave të kreditit,  mbajtës të kartelave të 

biznesit[visit kartelave], çanta, kuleta xhepi, mbajtëse të kartelave të kreditit, kuletat, 

komplete udhëtimesh, mbajtëse për çelsa, shenja për valixhe me porosi,  rripa rreth shpinde 

(rripa), të gjitha mallrat e lartpërmendura nga imitimi  i lëkurës; çanta për gra, çanta të 

përditshme; çanta dore, çanta për para-monedha të imta.  

25  Veshje, mbathje, mbështjellëse koke; veshje për dalje [jasht], rroba, kostume, 

xhaketa[sako], bluza, tunika[bluza të gjata], pjesë të sipërme,[trende], pantallona 

xhins[pantallona nga materiali xhins], pantallona, fustane, funde, jelek, gjupa [duksa], 

triko-xhaketë e thurur[cardigans], jelekë, pantallona të gjera me pjësë të sipërme  [veshje 

pune], xhaketa dhe pallto;  ndresa të poshtëme  dhe veshje të poshtëme  të cilat  veshen 

perfundi  rrobave të ditës apo rrobave të natës, rripa, shtrengues [korset], gjyksore-sytjena, 

korset (veshje të brendshme), dresë për trup (të brendshme femrash), nënkëmisha femrash, 

trende, korsete të shkurtra, fustan fëmrash i punuar nga pëlhura e butë[neglige], brekë, 

brekë femrash me dantella (të brendshme) , pantallona vallëzimi me elastan në formë 

këmbane, pantallona me bel të ulët (të veshur deri në ijet), tanga [brekë të holla], pantallona 

të shkurtra, brek meshkujsh, boksierë-brek për mëshkuj, kapëse për çorapë, lidhese për 

çorapë , lidhëse, nënkëmisha, rroba për në shtrat dhe rrobat e gjumit , çorapë të gjata me 
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brekë[hullahope], çorapë deri ne gjunjë, çorapë, këmisha me mëngë, këmisha  nate, 

kostume të gjumit një - pjesëshe, fustane shtëpie, nenfunda , pajisje veshjeje për not, 

kostum larjëje, bikine; shtroja për këpucë; shamia për kokë, shall.  

26  Artikuj dekorativë për flokët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/983 

(220) 18/05/2020 

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(591) E kuqe, e bardh dhe e kaltër 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshmbathje, kepuce, kapele, këpucë, mbulesat e kokës, duke përfshirë fanellat, 

pulovrat, xhupat me kapuç, përparëset.  

32  Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe 

pergaditje të tjera per te bere pije.  

33  Pije alkoolike (perjashtuar birat).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/985 

(220) 18/05/2020 

(300) 30 2019 114 997.1  19/11/2019  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)  VEKAPRO 

 

 
     

 

(511) 2  Mbrojtës për plastika, në veçanti mbrojtës për dritare, dyer, vula dhe/apo panele 

nga plastika, dhe/apo për metal, në veçanti për dritaret nga alumini, dyert, profile të veshjes 

dhe/apo panele alumini;ngjitës për plastikë, në veçanti për dritare, dyer, vula dhe/apo 

panele nga plastika, dhe/apo për metal, posaçërisht për dritare, dyer, profile të veshjes 

dhe/apo panele nga alumini;lecka të mbarsura me mbrojtës dhe/apo ngjitës për plastikë, në 

veçanti për dritare, dyer, vula dhe/apo panele nga plastika, dhe/apo për metal, posaçërisht 

për dritare, dyer, profile të veshjes dhe/apo panele nga alumini;veshje në formën e ngjyrave 

dhe llaqe për plastika dhe/apo alumin, posaçërisht për riparimin e dëmeve.  



Buletini Zyrtar Nr. 91 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

150 

 

3  Agjentët e pastrimit për plastikë, në veçanti për dritare, dyer, vula dhe/apo panele nga 

plastika, dhe/apo për metal, posaçërisht për dritaret, dyert, profilet e veshjes dhe/apo 

panelet nga alumini; tretës si agjentë pastrimi si dhe për ripërpunimin e plastikës, në veçanti 

për dritare nga plastika, dyer, vula dhe/apo panele nga  plastika, dhe/apo nga metali, 

posaçërisht për dritaret, dyert, profilet e veshjes dhe/apo panelet nga alumini; agjentë 

lustrimi për plastikë, posaçërisht për dritaret, dyert, vulat dhe/apo panelet nga plastika, 

dhe/apo për metal, veçanërisht për dritaret, dyert, profilet e veshjes dhe/apo panelet nga 

alumini; agjentë pastrimi për xhama, posaçërisht për panele xhami të instaluara në dritare 

dhe/apo dyer; lecka të mbarsura me agjentë pastrimi, tretës dhe/apo agjentë lustrimi për 

plastikë, posaçërisht për dritaret, dyert, vula dhe/apo panelet nga plastika, dhe/apo për 

metal, veçanërisht për dritaret, dyert, profilet e veshjes dhe/apo panelet nga alumini; lecka 

të mbarsura me agjentë të pastrimit të xhamave, veçanërisht për panele xhami të instaluara 

në dritare dhe/apo dyer.  

4  Lubrifikantë për montim të dritareve dhe/apo dyerve.  

21  Lecka pastrimi; lecka për lustrim; lecka për aplikimin e mbrojtësve, ngjitës, agjentë 

pastrimi, tretës dhe/apo agjentë lustrim për plastikë, në veçanti për dritare, dyer, vula 

dhe/apo panele nga plastika, në veçanti për metalet për dritare, dyer, veshje, profile të 

veshjeve dhe/apo panele nga alumini, dhe/apo për panele xhami të instaluara në dritare 

dhe/apo dyer.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/989 

(220) 18/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) e kuqe, e zezë, e bardhë, portokalli. 

(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, ëmbëlsira, çokolata dhe ëmbëlsira; sheqer; ëmbëltues  

natyral; ëmbëlsira (bonbon); ëmbëlsira në formë pllakëza dhe goma për përtypje; pllakëza 

me drithëra dhe pllakëza energjike; pjekurine, kuleqë, tart dhe biskota (kuleq të vegjël); 

produkte me bazë çokolate; ëmbëlsira; ëmbëlsira në formë pllakëzash; ëmbëlsira në formë 

të ngrirë; bonbon në forë ëmbëskire, jomedicinale.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/990 

(220) 18/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) zezë, kuqe, hirit 

(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) 7  Vegla elektrike  

9  Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjën  e energjisë elektrike; bateri; 

akumulator [bateri], elektrike; aparate karikimi për pajisje të rimbushshme; mbushes 

[karikues] 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/991 

(220) 18/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) kuqe, 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) 1  Ngjitës për qëllime industriale; materiale ngjitëse për industrinë e ndërtimit dhe për 

pllaka; ngjitëse për pistoleta për ngjitje; kimikate për përdorim ne industri, tretës-zbërthyes  

2  Ngjyra, fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku; ngjyra-bojëra, pigmente; mjete 

gërryese; vaj nga dylli i fortë;  zbërthyes-hollues dhe mjete për trashjen  e ngjyres dhe 

llakut; metale ne formë folje dhe metale ne formë pluhuri për përdorim  ne fotografi, 

dekorim, shtypje dhe art.  

3  Preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese -abrazive; lëter gërryese 

(lëter grithës); preparate për pastrim; mjete për heqjen e ngyres, preparate për heqjen e 

llakut.  

6  Rafte muri me vegla, mbajtëse (pajisje për mobile), nga metali; shkalla dhe skele, nga 

metali; material ndertimore metalike; kabllo jo elektrike dhe tela nga metalet e 

zakonëshme; shtrengues dhe litarë nga metali; tanke nga metali, kuti për vegla nga metali, 

te zbrazura; mbyllese nga metali per enë [kapak], dryna metalik; mallra te imëta metalike; 

kunja, gozhda, gjilpëra, bulon,ama, unaza, kuka-çengele, spirale, lidhëse për shtrengim, 

kapëse për kordonin kërthizorë[ të foshnjet e posalindura], te gjitha nga metali;kontaktuese 

nga metali; pjesë nga metalet për ndertim dhe mobile.  

7  Makina kompresori, pompa kompresori; gjeneratorë rryme; gjeneratorë; makina për 

pastrimin e  dyshemeve; vegla makinash; makina, aparate dhe makina për përpunimin e 

drurit, metaita, gurit dhe/ose plastikës, të përfshira ne ketë klasë; vegla elektronike për 
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përdorim  shtëpiake për përpunimin e drurit, metalit, gurit dhe/ose plastikes; makina për 

centrim, makina për shpuarje, sharra, makina për saldim, preres të cilët bluajn, kaçavidë më 

shtypje, lima[struga][, aparate për bluarje, pistoleta me ngjites, makina për lustrim; pjesë 

dhe pajisje për makinat e lartëpërmendura, aparate dhe makina, të përfshira ne ketë klasë, 

posaçërisht teha për sharra elektrike, disqe për prerje, disqe për gërryerje[abrasive], disqe 

për lustrim, filtra për makina  dhe aparate elektrike, të përfshira ne kete klasë, burgija për 

shpues elektrik, posaçërisht koka për aparate për shpuarje,  pjesë për shpuese me shtypje, 

koka te vidave, pjesë pӕr prerese, sharra; aparate elektrike për bluarje, vegla elektrike për 

bluarje; makina dhe pajisje bujqësore; mkina dhe pajisje për kopshtari-hortikulturë, të 

përfshira me kete klasë, pjesë  per pajisje dhe makina të lartë përmendura, të përfshira ne 

ketë klasë; makina për pastrim me presion, pastrim me avull; thithese [fshesa elektrike].  

8  Vegla dore dhe pajisje, të përfshira në këtë klasë; mjete dore dhe pajisje për punimin e 

drurit, metaleve, gurit dhe / ose plastikës, në mënyrë të veçantë mjetet për grryerje, turjela 

për shpuarje dheu, sharra, sopata, kaçavida, çekan, mjetet e prerjes; pajisje dhe pjesë për 

aparatet dhe mjetet e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë, në mënyrë të veçantë fletet 

e sharrave, disqet e prerjes, disqet e bluarjes, disqet e lustrimit, kunjat për shpuarje , punime 

për kaçavida, punime për prerje; mjete dore dhe pajisje për qëllime bujqësore, kopshtare 

dhe pyjore; vinça dore; zgjërues; pompa dore për pastrimin e kullonjeve; gërshërë; thika,  

pasjije ushqimi , pirunë dhe lugë, përfshirë metale të çmuara; mprehës për thikë, mprehës 

për vegla; furça  dore nga teli.  

9  Aparate dhe instrumente për  bartjën , ndërprerjën, transformimin, akumulimin, 

regullimin ose kontrolimin e energjisë elektrike; bateri dhe akumulator[bateri],  të përfshirë 

ne kete klasë; pajisje për mbushjen e baterive dhe baterive të rimbushura; pjesë dhe pajisje  

per mallrat e lartëpërmendura, të përfshira ne ketë klasë;  aparate dhe instrumente gjeodete, 

kinematografike, optike,për matje dhe peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim); matesit 

dhe pajisje për matje; aparate për shuarje të zjarrit; projektor, aparate për zmadhim; 

trekandesha paralajmërues për automjete; nderprërësit e kohës (tajmer); rroba mbrojtëse për 

mbrojtje  nga lëndimet ose fatkeqësitë, syza mbrojtëse për mbrojtjën e syve; këpucë 

mbrojtëse dhe çizme  për mbrojtje nga lëndimet apo fatkeqësitë; mbulesa mbrojtese për 

kokë; dorashka për mbrojtje nga fatkeqësitë;maska mbrojtëse; shirita për matje; mbrojtës 

për gjunj për mbrojtjën e gjunjeve  përgjat kryerjes se punëve”beje vet”.  

10  Pajisje për mbrojtjën e degjimit; kunja për vesh [pajisje për mbrojtjën e veshit].  

11  Pajisje për  ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ventilim, furnizimin 

me ujë dhe qellime sanitare; aparate dhe  instrumene për ndriçim; llamba dhe drita; llamba 

elektrike; LED ndriquese; pajisje për ndriçim.  

12  Automjete; karroca  te depove, karroca ndertimtaresh (me një rrotë), karroca për 

shkarkim.  

16  Brusha për ngjyrosje; lëter dhe plastikë për mbështjellëje;shirita ngjitës; ngjitës dhe 

ngjitje tjera për përdorim-e ne zyre dhe shtepiake; brusha për pikturim, pelhurë për 

pikturim, paleta për pikturim, rul për ngjyrosje ne shtëpi, skica për pikturim, brushëza për 

piktorë, mbeshtetese-këmbëza per pikturim, shkopa teleskopik për rula, stilolaps për 

riparimin e drurit; instrumente për shkrim, prerese per pajisje për shkrim.  

17  Plastika ne formë të ekstruduar për nevoja ne prodhimtari; material  për mbyllje 

hermetike, mbyllje dhe izolim; gypa fleksibël jo metalikë; goma për mbulimin e 

dyshemeve; folje mbrojtëse; pragje-perkufizime dhe pengesa për dyer nga goma; shami 

dekoruese [bandage].  
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19  Skele, jo metalike.  

20  Mobilje dhe pjesë mobiljesh; tabela pune, tavolina shtrënguese, tavolina për ngjitëje, 

komodina, rafte muri për vegla, blloqe mbështetëse, të gjitha të lartpërmendurat  jo-

metalike; shkallët [shkallët], jo prej metali; enë dhe kuti mjetesh (jo metalike); priza, 

bulona dhe kapëse për kabllo, të gjitha jo prej metali; mobile metalike; tavolina pune, 

tavolina shtrëngimi, dollapë metalikë; ndalesa- kufizime për dyer, parakolpë plastike për 

dyer.  

21  Pajisje dhe enë kuzhine dhe shtepiake; artikuj për pastrim; brusha (përpos brushëzave 

për piktorë); material për punimin e brushave, shpuza, lesh çeliku; kofa.  

22  Konop, litarë, rrjeta, shtroja kanapi, pelhura-cerada, thasë dhe çanta (që nuk përfshihen 

në klasa të tjera ); kabllo, jo metalike  

24  Tekstil dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; filc[material nga pelhurat 

jo te endura];  flamuj nga materialet e  pelhures [filc].  

25  Veshje, mbathje, mbeshtjellese koke; kostume pune, pantallona të gjera me pjesen e 

sipërme -njëpjesëshe pune, jelekë pune, pantallona pune, këpucë pune, dorëza për 

punëtorët.  

27  Tepiha, çilima, shtroja;  dekorime murale (jo tekstili).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/993 

(220) 18/05/2020 

(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)   

 

 

     

 

(511) 14  Stoli; Dekoruese (stoli); Ora; Mbajtëse çelsash (pjesa e rrumbullakët); Mbajtëse 

çelsash (pjesa e zingjirit); Mbajtëse çelsash (të thjeshtë apo dekorues); Unaza (stoli); Rrathë 

dore (bylyzyk); Mansheta; Gjilpëra për kravatë; Gjilpëra (stoli).  

16  Mbajtëse për të holla (pare); kalendar advent (fetar).  

18  Çanta; Çanta të vogla rreth belit; Çanta shpine; Çanta tualeti; Çanta për femra; Kuleta 

për kartmonedha metalike, jo nga metalet fisnike; Kuleta xhepi; Qese për qelësa; Kuleta për 

qelësa; Kuleta për kartela (lëkurë); Çadra shiu; Çadra dielli.  

25  Veshje; Mbathje; Mbështjellëse për kokë; Pantallona; Shorce; Xhempera; Kardigan 

(triko e thurur); Jelek; Jakne (veshje); Çorapa; Çorapa najlloni; Ndërresa të poshtme; 

Kostume komode; Këmisha të natës; Rroba të thurura (veshje); Farmerka (veshje); Shamia 

rreth qafës (shalla); Dorëza (veshje); Kapela (mbështjellëse për kokë); Sheshir (kapelë); 

Rripa (veshje).  

26  Arrna dekorativ për rroba; shenja të risive dekorative (pulla).  
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(210) KS/M/ 2020/1006 

(220) 20/05/2020 

(731) Deere & Company One John Deere 

Place Moline, Illinois 61265-8098, US 

(591) Bardh e zi  

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Robotë industrialë; makina autonome dhe jo autonome bujqësore dhe  

ndërtimi, përfshirë makinat për imtësimin e plantacionit (dheut), makineritë për aplikimin e 

kimikateve, makinat e spërkatjes, makinat për kultivimin e fushave, makinat e aplikimit të 

plehrave, buldozerët, ekskavatorët, makineritë dhe kombajnat për mënjanimin e barërave të 

bimëve 

9  Harduer i kompjuterit; softuer kompjuterik për përdorim në fushën bujqësore për 

mbledhjen e informacionit duke përdorur sensorë vizualë ose hiperspektralë dhe sensorë 

nga distanca; softuer kompjuterik për përdorim në fushën bujqësore për mbledhjen e 

informacionit duke përdorur sensorë vizualë ose hiperspektralë dhe sensorë të largët dhe 

për karakterizimin, klasifikimin dhe matjen e plantacioneve; softuer kompjuterik për 

analizimin e gjendjes se plantacionit dhe të korrave dhe fushës bujqësore me qëllim të 

krijimit të një recete për planifikim ose ndërhyrje brenda sezonit dhe për të kryer analiza 

për të llogaritur, përafruar ose optimizuar rendimentet e të korrave; makinat me bazë ajrore 

dhe tokësore për marrjen e imazhit  për përdorim bujqësor, përfshirë kamerat dhe sensorët e 

imazhit; sensorë, aktivizues dhe programe kompjuterike për të kontrolluar funksionet e 

makinerisë, përfshirë, lartësinë e bumit të spërkatës, cilësinë dhe efikasitetin e mbjelljes, 

dhe identifikimin dhe klasifikimin e te korrave the plantacioneve  

12  Automjete bujqësore dhe ndërtimore, përfshirë, traktorë dhe automjete tokësore për 

shumë qëllime  

35  Ofrimi i këshillave të biznesit dhe shërbimeve të informacionit në fushën bujqësore dhe 

ndërtimore  

42  Shërbime në fushën e bujqësisë dhe ndërtimtarisë, përfshirë, hulumtimin në bujqësi dhe 

ndërtimtari, hulumtim shkencor, hulumtim industrial në fushën e bujqësisë dhe 

ndërtimtarisë  

44  Shërbime bujqësore dhe ndërtimore, përfshirë, shpërndarjen ajrore dhe sipërfaqësore të 

plehrave dhe kimikateve, dhe mbjelljen, rritjen, fertilizimin dhe korrjen e frutave të forta, 

bishtajoreve, frutave, perimeve, drithërat dhe të lashtat e të tjerëve; ofrimi i këshillave dhe 

konsultave bujqësore  
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(210) KS/M/ 2020/1007 

(220) 20/05/2020 

(731) BONUS sh.p.k. Rr. Avdi Kelmendi 

p.n. 14 000, Lipjan - Kosovë, KS 

(591) Violet e lehtë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujërat mineralë dhe të gazuar; pije freskuese joalkoolike, pije frutash, lëngje 

frutash, limonadat, pijet freskuese duke përfshirë edhe pijet freskuese që përmbajnë çaj, 

sheqer, sakarozë, glukozë, fruktozë, maja dhe acid laktik; pijet energjike, izotonike, 

hipertonike dhe hipotonike (për përdorim dhe/ose sipas kërkesave të atletëve); pijet me 

bazë hirre; shurupet, esencat dhe preparatet tjera për bërjen e pijeve si dhe tabletat dhe 

pluhurat shkumëzuese (sherbet) për pijet dhe koktejet jo alkoolike; birra, birra ushqyese, 

birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë (stout) 

dhe lager; pijet jo alkoolike prej malte; kvasi (pije e fermentuar me bazë thekre).  

35  Reklamimi dhe menaxhimi i biznesit; shërbimet e shitjes në fushat e ujit, pijeve dhe 

lëngjeve; hulumtimi i tregut, studimi i tregut; konsulencë profesionale e biznesit; 

organizimi i panaireve tregtare dhe ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1013 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) e zezë, e bardhë, e gjelbërt, 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  Pemë të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke i përfshirë  frutat arrore dhe 

bishtajat); zavendësues të mishit; zavendësues për mish me bazë perimesh; zavendësues të 

mishit me bazë bimësh; zavendësues për mish gjahu; zavendësues për mish shpendësh me 

bazë perimesh; zavendësues për midh gjahu me bazë perimesh; zavendësues vegjetarijan 

dhe vegan për mish; zëvendësues për produkte vegjetariane dhe vegane për mish; produkte 

vegjetariane dhe vegane nga suxhuku; proteina bimore të formuara me teksturë të cilat 
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shfrytëzohen si zavendësues për mish; burger nga perimet dhe burger vegan; ushqime të 

gatshme të cilat përbëhen kryesisht nga zavendësuesit e mishit; ushqime të gatshme të cilat 

kryesisht pëbëhen nga zavendësuesit e mishit i shpendëve.  

30  Produkte bukëpjekësish dhe ëmbëlsira; pjekurina, biskota, torta dhe keks (biskota të 

vogla); brumëra, bukë; buk për tost; bukë vekne; bageti; gjevrek; buk pite; mbështjellës për 

enduiqe; salca të njelmëta, salcë e koprës dhe pasta; majonezë vegane.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1014 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) e zezë, e bardhë, e gjelbërt, 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  Pemë të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke i përfshirë  frutat arrore dhe 

bishtajat); zavendësues të mishit; zavendësues për mish me bazë perimesh; zavendësues të 

mishit me bazë bimësh; zavendësues për mish gjahu; zavendësues për mish shpendësh me 

bazë perimesh; zavendësues për midh gjahu me bazë perimesh; zavendësues vegjetarijan 

dhe vegan për mish; zëvendësues për produkte vegjetariane dhe vegane për mish; produkte 

vegjetariane dhe vegane nga suxhuku; proteina bimore të formuara me teksturë të cilat 

shfrytëzohen si zavendësues për mish; burger nga perimet dhe burger vegan; ushqime të 

gatshme të cilat përbëhen kryesisht nga zavendësuesit e mishit; ushqime të gatshme të cilat 

kryesisht pëbëhen nga zavendësuesit e mishit i shpendëve.  

30  Produkte bukëpjekësish dhe ëmbëlsira; pjekurina, biskota, torta dhe keks (biskota të 

vogla); brumëra, bukë; buk për tost; bukë vekne; bageti; gjevrek; buk pite; mbështjellës për 

enduiqe; salca të njelmëta, salcë e koprës dhe pasta; majonezë vegane  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1019 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 30  Bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira në formë bonbonash, pjekurina, biskota, biskota 

me krem mbushje, biskota kakao me krem mbushje, biskota çokolate me krem mbushje, 

biskota; bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira si bonbon, pjekurina, biskota, biskota me krem 

mbushje, biskota kako me krem mbushje, biskota çokolate me krem mbushje dhe biskota 

me çokolatë; bukë; pjekurina dhe ëmbëlsira si bonbon, pjekurina, biskota, biskota me krem 

mbushje, biskota kakao me krem mbushje, biskota çokolate me krem mbushj edhe biskota 

me zëvendësues sheqeri.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1022 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) hiri, e zezë, e  bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtesa për ushqim dhe gatime dijetike; gatime dhe produkte medicinale dhe 

veterinere; pregaditës dhe artikuj për stomatologji; përgaditës dhe produkte higjienike; 

produkte farmaceutike dhe mjete natyrale medicinale; ushqim për foshnje; pije dijetike për 

foshnjet që ushqehen me qumësht gjiri për për qëllime medicinale; substance dijetike për 

foshnje; ushqim për foshnje; pije për foshnje; çaj medicinal; çaj i bimëve (pije medicinale).   

29  Peshk, fruta deti dhe molusqe; lyerës nga peshku; peshk në vaj ulliri; çorbë peshku;  

shkopinj peshku; kuleq peshku; xhelatinë peshku; kroket peshku; kuleq me avull ose tosti 

nga pashteta e peshkut (kamaboko); suxhuk peshku; gaforre, jot ë gjalla; vezë peshku 

(ikra), të përpunuara; lignje (e pregatitur); gaforre; karavidhe (frut i detit); fruta deti të 

përpunuar; kërmij (jot ë gjallë); pesh  përpunuar; mish; lyerës buke prej mishi; zavedsues i 

mishit; mish shpeze; mish gjahur; ekstrakte mishi; shujtje të paketuara të cilat kryesisht 

përbëhen nga ushqimet e detit; sallata për paragjellë;  ushqim i gatshëm e pregaditur nga 

mishi (mishi dominon); ushqim i gatshëm i përbërë nga mishi i shpezëve (dominon mishi i 

shpezëve); ushqim i gatshëm i cili kryesisht përmban vezë; ushqim i gatshëm i cili 

kryesisht përmban perime; ushqim i gatshëm i cili kryesisht përmban mish (vjam) derri; 

ushqim i gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga frutat e detit; ushqim i gatshëm i cili 

kryesisht përbëhet nga mishi i gjahut të egër; supa të gatshme; supa; bujon (supa); katrore 
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për supas; bujon; çorbë pule; çorbë viçi; supa të kthjellta; ekstrakt për supa; çorba (të 

pregaditura); pemë, kërpudha dhe perime të pregaditura (duke përfshirë fruta arrore dhe 

bishtajore; ëmbëlsirë pemësh; grimtësira pemësh; sallata të gatshme; pemë të aromatizuara; 

kumbulla të thata; çips nga bananja; çips (patate e fërguar); pemë turshi; perime turshi; 

pjesë pemësh; xhelatinë pemësh (dridhëse); pure pemësh; sallata pemësh; perime të ziera; 

pemë të ziera; kikirik I pjekur; arra të pjekura; arra të njelmëta; pemë të grira; perime të 

grira; alga të thata për ngrërje; kerpudha të thata për ngrërje; produkte nga pemët e thata; 

pemë të thata; pemë të kristalizuara; arra të ëmbëltuara; çops (patate të fërguara); fjolla nga 

patatet; njoki nga patatet; rrathë me bazë patateje; krepa nga patatet; toptha patatesh; pure 

nga patatja; sallata nga patatja; grimtësira nga patatja; pemë të konzervuara; perime të 

konzervuara; perime të përziera turshi; grimtësira me bazë arrore; pomfrit; grimtësira në 

formë pllakëzash me bazë pemët dhe frutat arrore; grimtësira me bazë kokosi; grimtësira 

me bazë perime; grimtësira me bazë bishtajore; grimtësira me bazë frutave arrore; 

grimtësira me bazë qumështi; grimtësira me bazë tofu (katrore buke me erëza); grimtësira 

nga bari ngënës i detit; perime të ngrira; pemë të ngrira; domate të konzervuara; ekstrakt i 

domateve; grimtësira me bazë të pemëve të thata; produkte të gatshme nga perimet; pemë të 

pregaditura; xhelatinë; reçel; lyerës i cili kryesisht përbëhet nga pemët; lyerës nga pemët; 

marmelatë pemësh; marmelada; pemë të ziera; vezë; të kuqt e vesë; vezë pluhur; të bardhtë 

e vesë për nevojat e kuzhines; të bardhtë e vesë; qumësht; produkte qumështi; gjalpë; 

produkte nga djathi; ajka (produkt qumështi); ajkë e tundur; jogurt; djath nga hirra; pije me 

bazë të produkteve të qumshtit; qumësht kokosi; qumësht pluhur për ushqim; zavendësues 

pë qumësht; kumshtë; pudding qumështi; ëmbëlsirë nga produktet e qumështit; salca (të 

forta); tzatziki (salcë tradicionale greke, turke dhe persiane nga jogurti); vaj dhe yndyrë; 

gjalpë e ndrydhur; vaj nga gjalpa; gjalpë e pastruar; yndyrë kokosi; vaj kokosi për ushqim; 

vaj nga vaj misri për ushqim; vaj are; vaj kanelle.   

30  Zëvendësues të kafesë; kakao; kafe; çaj; oriz; tapioca; sago; ( nisheste nga thelbi i 

palmes sago); miell; drithëra; buk; preci; briosh; pjekurina me pekmez nga fasulja; sanduiq 

me salqiqe; brum për kuleq; përzierje për kuleq; produkte të ëmbësuara nga mielli; ushqime 

të gatshme me oriz; ushqime të gatshme nga brumërat; shujtje të gatshme – pica; petë për 

pica; shtresa për pica; pica (të gatshme); pasta të freskëta; pasta të mbushura; pasta të thara; 

peta; ravioli (pasta); brumëra për ushqim; brumëra të gatshme; sanduiq; grimtësira me bazë 

drithërash; grimtësira nga orizi; grimtësira të cilat përmbajnë produkte nga drithërat; 

grimtësira nga mielli i patateve; grimtësira të pregaditura nga misri; grimtësira të prodhuara 

nga muesli; dreka të gatshme nga orizi, me shtesa mishi, peshku ose me perime; Pâtés en 

croute (lloj buke të mbushur); produkte nga brumi i cili përbëhet nga perimet dhe mishi; 

produkte nga brumërat të cilat përbëhen nga perimet dhe mishi i shpezëve; ëmbëlsira nga 

brumërat të cilat përmbajnë krem dhe pemë; grimësira nga misri; grimësira nga gruri; 

grimsira nga drithërat me me shije djathi; kokoshka (kupa); patatina nga drithrat; patatinë 

me bazë mielli;  patatinë tortilla; tortille; akullore; shorbet (akullore); shorbet (aklullore 

uji); jogurt i ngrirë (produkut i ëmbël); produkte të ëmbla (bonbon); goma për përtypje 

(çamqakëz); çokolata; shkopinj nga çokolata; çokolata të mbushura (praline); ëmbëlsita; 

pllakëza nga drithërat; sheqer, mjaltë, shurup nga melasa; shtresa të ëmbla të mbushura dhe 

produkte bletësh për ngrënje; pluhur për pjekurina; majë buke; krip; mustardë; uthull; salcë 

(erëza); erëza; aroma për pije, përveq vajrave esenciale; akull (ujë i ngrirë).   

31  Të lashta bujqësore dhe akuakulturore, produkte kopshti dhe malore; fara për mbjellje; 

farëra; pemë të freskëta, fruta arrore, pemë dhe bimë aromatike; kafshë të gjalla; ëmbëltues 
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dhe drithëra të papërpunuara  

32  Birra dhe produkte të birrave; ujë mineral (pije); ujë I gazuar; pije joalkoolike; pije 

frutash; lëngje; shurup pë limonatë; koncentrat i pemëve  i shurupit  joalkoolik; shurup për 

pije; substance për përgaditjen e pijeve.   

33  Pije alkoolike (përveq birrës); substance për përgaditjen e pijeve alkoolike; ekstrakte 

alkoolike frutash; esenca alkoolike; ekstrakt alkooholi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1023 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) e gjelbërt e ndritshme, e gjelbërt e 

errët, e zezë, e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Mbathje; sholla për mbathje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1024 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) e gjelbërt e ndritshme, e gjelbërt e 

errët, e zezë, e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Mbathje; sholla për mbathje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1033 

(220) 21/05/2020 

(300) VA 2019 02666  25/11/2019  DK 

(731) H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark, DK 

(591) E kuqe dhe blu  

(540)  
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(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 

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/ 2020/1034 

(220) 21/05/2020 

(300) VA 2019 02674  25/11/2019  DK 

(731) H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, 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 
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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 

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/ 2020/1035 

(220) 21/05/2020 

(731) EURONEWS S.A. (Sociéte anonyme) 

56 quai Rambaud, 69002 Lyon, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  EURONEWS 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatura dhe instrumente fotografikë, kinematografikë, optikë dhe mësimdhënie; 

ekrane televizorësh; aparatura transmetimi dhe/ose marrje  për sinjale, të dhëna, figura 

dhe/ose zë; regjistruesa magnetikë; disqe regjistrimi; disqe kompaktë; videokaseta dhe 

videodisqe të para-regjistruar; aparatura për regjistrim, transmetim dhe riprodhim të zërit 

dhe/ose figurave; rrjete lokale telekomuniacioni, me kabëll, satelitë ose sisteme radio-rele; 

antena; aparate telefoni; aparate fundorë për të parë të dhënat; modemë; satelitë; softuerë 

(programë të regjistruar); kompjutera dhe proçesorë; ekrane për figura; skanera; gjenerues 

dizenjosh, vijash dhe teksti; sintetizatorë figurash; lojra për përdorim vetëm në televizorë; 

lojra audiozsuale dhe aparate për argëtim dhe arsimim, të lidhur në një televizor ose një 

aparat fundor komunikimi të dhënash në largësi; server kompjuterash të lidhur në largësi; 

kamera filmi; projektorë për film ose diapozitiv; pajisje për transformin e filmave në video 

me ngjyra; aparaturë audiovizuale mësimdhënie; kompjutera, kompjutera në largësi dhe 

aparate telefoni, veçanërisht për qasje në rrjetet globalë të telekomunikacioneve (Internet) 

ose akses të kufizuar (Intranet); kujtesa kompjuteri, njësi elektronike kujtese, ndërfaqe për 

kompjutera (informatikë) dhe mikroproçesorë, kryesisht për qasje bazash të dhënash 

multimediale; CD-ROM-ë, disqe optikë digjitalë, disqe kompakt otpik digjitalë; aparatura 

dhe instrumenta kompjuteri për qasje në baza të dhënash multimediale.  

16  Materiale të shtypur; gazeta, revista; material periodikë; libra udhëzues; regjistra 

adresash  

35  Pajtime në një rrjet global telekomunikacioni (Internet) ose në një rrjet me qasje të 

kufizuar (Intranet); shërbime pajtimi në një bazë të dhënash ose qendër serveri multimedial; 
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pajtim në shërbime komunikimi kompjuterik në largësi, pajtime në gazeta elektronike; 

pajtime në gazeta dhe revista; konsulencë në menaxhim biznesi; agjenci reklame; shërbime 

pajtimi në gazetë për palë të treta; shpërndarje publiciteti dhe reklamash dhe materialesh 

publicitarë (fletëpalosje, prospekte, materiale të shtypur, mostra); përditësim të materialit 

publicitar; rezervim të hapsirës publicitare nëpërmjet sistemeve të të dhënave të 

komunikimit; organizim të ekspozitave publicitare; menaxhim skedarësh të kompjuterizuar; 

dhënie me qira të hapsirës publicitare dhe materialit publicitar; marrëdhënie me publikun; 

rekrutim personeli; publicitet në radio dhe televizion; anketime; shërbime të strategjisë së 

tregjeve; studime tregu  

38  Përhapje informacioni, programesh televizivë dhe multimedia duke përdorur çdo mjet 

komunikacioni; shërbime transmetimi informacioni nëpërmjet komunikimit kompjuterik në 

largësi dhe teleproçesimit; shërbime të transmetimit të informacionit nëpërmjet qendrave të 

servera të komunikimit të të dhënave; shërbime komunikimi nëpërmjet pajisjeve fundore 

videoteks ndërvepruese  nëpërmjet kodeve të aksesit ose jo posaçërisht nën titullin e 

argëtimit, informacionit, arsimimit, studimit, transmetimeve televizive dhe lojërave 

televizive ose në lidhje me këto të fundit; shërbime komunikimi nëpërmjet çdo mjeti të 

teleinformatikës, nëpërmjet vidoegrafisë ndërvepruese, dhe posaçërisht nëpërmjet 

kompjuterave ose pajisjeve fundore ose pajisjeve elektronike dhe/ose digjitale, me 

videofonë, viziofonë, telefonë, kompjutera në distancë ose transmetim satelitor të 

informacionit; shërbime të shpërndarjes në mënyrë elektronike të informacionit, përfshirë 

nëpërmjet rrjeteve globale të komunikacionit (Internet) ose qasjes së kufizuar (Intranet), 

transmetimit me satelit, kabël dhe lidhjeve radio-rele; transmetim dhe shpërndarje të 

dhënash, zë dhe figurash qoftë të ndihmuar ose jo nga kumpjuteri; komunikime nëpërmjet 

kompjuterave   

41  Institucione arsimore; argëtim duke përdorur televizionin; prodhimi të filmave, 

raporteve dokumentare, programe audiovizuale dhe multimedia; organizim konkursesh në 

fushën e arsimit ose argëtimit; trajnim; redaktime dhe botime të transportuesve multimedia, 

këto mallra dhe shërbime të lidhur ekskluzivisht me funksionimin e kanalit televiziv 

Euronews  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1314 

(220) 14/07/2020 

(731) Arsim Ahmeti M-Technologie shpk 

Kolovice, Prishtine, KS 

(591) E kaltër e mbyllur. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale te perbashketa dhe lidhjet e tyre, material per ndertimin e ndertesave, 

transporti, paketimi dhe ruajtja e mallit; perpunimin e metalit, materialiet e metalit per 

hekurudhe; kabell elektrik dhe telat per lidhje te metalit; hekurishtet, artikujt e metalit te 
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mbrendshem; tubacion dhe tuba te metalit; ruajtja; mineraleve, materiale te paperpunuara 

ose gjysme te punuar, domethene, metale te zakonshme dhe lidhjet e tyre, dhe xehet. 

mallrat e gatshme qe kiasifikohen sipas perberjes se materialit, metale te zakonshem, 

metale te cmuara, mermer, suva ose porcelain, materialet metalike per ndertim dhe ndertim 

materialet per ndertimin dhe ndertimin, ndertesat e transportueshme dhe strukturat e tjera 

prej metali.  

21  Pjeset e kuzhines dhe enet e kuzhines dhe kontenjeret ( metal jo I cmuar ose I mbuluar 

); Sfungjere;Brusha ( saktesisht brusha per ngjyre ) ; Brushe per berjen e materialeve;  

Artikuj per qellim pastrimi;Xham I paperpunuar ose gjysem I punuar ( saktesisht xham qe 

perdoret per ndertesa ) qelq, porcelan dhe ene prej argjile qe nuk jane te perfshira ne keto 

kiasa,kontejnere dhe vegla te vogla te perdorura me dore dhe aparate per perdorim shtepiak 

ose kuzhine. Mallrat nga kutite dhe koshat e plehrave deri ne vazo, shishe dhe akuariume 

shtepie, pavaresisht nga perberja e materialit, kontejneret per lentet e kontaktit ene gatimi 

ose sendesh, pjatat, tasat, gotat e pirjes, kriklla, sherbimet e cajit dhe serverat e byrekut, 

Pajisjet shtepiake dhe pajisjet e kuzhines Sidoqofte, furcat kozmetike dhe furcat e 

dhembeve, materiale te paperpunuara ose gjysme te punuar, no kete rast xhami, me 

perjashtim te qelqit, ene prej qelqi, porcelani dhe ene prej balte qe nuk mund te 

klasifikohen sipas funksionit ose qellimit, porcelani, qerannike, ene prej balte, terra-cotta. 

bustet, statuja dhe vepra arti.  

35  Reklamat; Menaxhmenti I biznesit; Administrate e biznesit;Fun ksioni I zyreve, 

sherbime funksionimin dhe menaxhimin e ndermarjeve tregtare ose industrial, sistemizimin 

e komunikimeve dhe regjistrimeve te shkruara" dhe mbledhjen e te dhenave, shitjes me 

pakice dhe shumice  permes katalogeve te porosive me poste ose me ane te te dyganeve me 

pakice ne internet. Reklamimi dhe sherbimet qe kryhen per cjellime reklamimin zhvillimi i 

koncepteve te reklamimit. 

39  Sherbimet qe lidhen me transportin e cdo gjeje, qofte te njerezve, kafsheve ose 

mallrave, me cdo metode apo mjet kiasifikohen ne klasen 39. Nga transporti ajror deri ne 

shperndarjen e energjise elektrike, cdo sherbim qe ka levizje si funksion i tij paresor i 

perket kesaj klase. Ky eshte rasti edhe nese qellimi i transportit nuk eshte thjesht udhetim. 

Keshtu qe, transporti i ambulances, transporti I ruajtur i sendeve me vlere dhe transporti per 

operacionet e shpetimit jane te gjitha ne Klasen 39, sesa ne klasen e lidhur me qellimin e 

transportit. Kjo klase gjithashtu perfshin paketimin e mallrave per qellimin e  

transportit ose ruajtjes, si dhe ruajtjen e mallrave pavaresisht nese ato mallra jane ne tranzit 

ose do te mbeten ne te njejtin vend per marrjen ne te ardhmen. Dhenia me qira e hapesirave 

dhe pajisjeve per ruajtje eshte gjithashtu ne Klasen 39 duke filluar nga marrja me qira e 

depove deri te qiraja e frigoriferit. Sidoqofte, vlen te permendet se sherbimet e ruajtjes ne 

klasen 39 kane te bejne vetem me ruajtjen fizike te mallrave dhe keshtu ruajtja elektronike 

e te dhenave eshte ne Cl. 42. Rimbushja e parave te makinerive te automatizuara te 

treguesve eshte nje tjeter sherbim ne klasen 39 pasi ky sherbim perfshin transport te 

mbrojtur; rimbushja e makinave shitese eshte gjithashtu ne kete klase sepse perfshin  

transportimin e mallrave nga nje vend ne tjetrin. Aranzhimi i udhetimit eshte nje fushe 

tjeter e veprimtarise ne klasen 39. Nciersa shumica e sherbirneve te brokerimit jane ne Cl. 

36, sherbimet e brokerimit te mallrave dhe transportit i perkasin klases 39. Perveg kesaj, 

sherbimet e nje agjensie udhetimi qe perfshin rregullimin e udhetimit jane ne Klasen 39 

ndersa sherbimet e tjera te ofruara nga nje agjensi udhetimi round te jene ne klasa te tjera, 

sic eshte leshimi i udhetareve. kontrollet ne Cl. 36 dhe rregullimi i vendbanimit ose vaktit 
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gjate udhetimit ne Cl. 43. Vlen te permendet se rregullimi i sherbimeve te transportit te 

udhetareve per te tjeret permes nje aplikacioni online eshte gjithashtu nje sherbim i Ktasit 

39, fakti qe keto sherbime ofrohen me ane te nje aplikacioni ne Internet nuk ndikon ne 

idasifikimin e tyre. Kryerja e turneve te udhezuar, megjithate, eshte nje Cl. 41 sherbim per 

shkak te natyres se tij edukative ose kulturore. Sherbimet e reklannimit ne lidhje me 

udhetirnin dhe transportin jane n@ CI. 35 me sherbime te tjera rekiamimi dhe, ne menyre 

te ngjashme, sherbimet e sigurimeve jane gjithmone ne Cl. 36 edhe kur ato kane te bejne 

me udhetimin ose transportin.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1437 

(220) 21/08/2020 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k; Person Juridik; Prizren, rr. “De 

Rada” p.n; , KS 

(591) E   zezë 

(740)  Laurent Sopa; Sallagrazhdë, 

Suharekë, p.n;  
 

(540)  AREX 

 

 
     

 

(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/ 2020/1511 

(220) 04/09/2020 

(731) NOVARTIS AG,  

4002 BASEL, Switzerland, CH 

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

(540)  LEQVIO 
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1512 

(220) 04/09/2020 

(731) Binak Çoçaj  N.P.Z. OREX Rr. 

William Walker, 70000, Ferizaj, Kosovë, 

KS 

(740)  Vehbi Kashtanjeva, Avokat 

Rr. Salih Çekaj, 70000, Ferizaj, Kosovë 
 

(540)  OREX 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të 

përgatitura; xhelatinë; reçel; vezë; sallata frutash; qumësht dhe produkte të qumështit; vajra 

të ngrënshme dhe yndyra; ushqime të shpejta me bazë frutash; perime, djathë; arra, arra të 

përgatitura, ushqime të shpejta me bazë patatesh; çipsa nga patatet, file patatesh(çipsa).  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; salcë soje; zëvendësues të kafesë; përgatitje nga mielli 

dhe drirthërat; buka; bukë pa gluten; petë , makarona, sandviçë; petulla; torte delicatesë dhe 

ëmbëlsira delicatesë; ëmbëlsira, ushqime të lehta dhe të ëmbla; mjaltë; ushqime të shpejta 

të përgaditura nga drithërat; drithëra të procesuara; tharmë; pluhur për gatim; kripë; 

mustardë; salca (erëza); mëlmesa miell gruri dhe misri; miell nga perimet; brumë dhe 

brumë i rrahur i përgaditur dhe i gatshëm për tu pjekur për qëllime të përgatitjes së picave, 

produkte të pastat, pasta, torte dhe artikuj tjerë të pjekura; sheqerë qokollat; ushqim i bërë 

nga brumi; bukë e sheshtë; gjegjësisht tako; tortilla; durum ( mbështjellëse e mbushur); 

simite; byrek ( bukë e sheshtë e mbushur); akullore dhe akuj tjerë të ngrënshëm; çokolatë; 

qaj i ftohtë; jogurt i ngrirë dhe shërbet; salca frutash; desertë që kryesisht përbëhëm mga 

pasta; pudding si desert; desert në bazë qokolllade dhe të gatshme për tu ngrënë.  

32  Birra; ujë mineral; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

limonadë, shurup për përgatitjen e pijeve; preparate për përgatitjen e pijeve; pije energjike.  

43  Shërbimie për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; kafene; locale; shërbime restoranti, 

shërbime të vet- shërbimit të restorantit, shërbime snack- bar.  

 
 


