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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 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2019/1561 

(220) 05/12/2019 

(300) 4560731  18/06/2019  FR 

(731) PROTEIN SCIENCES 

CORPORATION 

1000 Research Parkway MERIDEN, 

CONNECTICUT 06450 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ZACGENVA 

 

 
     

 

(511) 5  "Vaksina"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1562 

(220) 05/12/2019 

(300) 4560494  18/06/2019  FR 

(731) PROTEIN SCIENCES 

CORPORATION 1000 Research Parkway 

MERIDEN, CONNECTICUT 06450 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SUPEMTEK 

 

 
     

 

(511) 5  "Vaksina"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1569 

(220) 06/12/2019 

(300) 4560470  18/06/2019  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive, Swiftwater,  

PA 18370, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  EFLUELDA 

 

 
     

 

(511) 5  Vaksina  
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(210) KS/M/ 2019/1570 

(220) 06/12/2019 

(300) 4560471  18/06/2019  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive, Swiftwater,  

PA 18370, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  PREVQUOIA 

 

 
     

 

(511) 5  ''Vaksina"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1571 

(220) 06/12/2019 

(300) 4566443  10/07/2019  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive, Swiftwater,  

PA 18370, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

FLUPREVLI 

 

 

 
     

 

(511) 5  "Vaksina"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1668 

(220) 16/12/2019 

(300) Z.504715  23/09/2019  PL 

(731) PAYTEN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA  

ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K. 

Ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warsaw, 

PL 

(591) Ngjyra e kuqe dhe e zeze: PANTONE 

185C, PANTONE ZEZE C, C0 M100 Y90 

K0, C91 M79 Y62 K97, R240 G14 B29, R0 

G0 B0. 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Program kompjuterik për pagesa; program kompjuterik për procesimin e pagesave 

elektronike; program kompjuterik për transaksione elektronike; program kompjuterik 

verifikimi për kontrollimin e qasjes dhe komunikimit me kompjuterët dhe rrjetin 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

12 

 

kompjuterik; program kompjuterik për transmetimin e të dhënave dhe informacionit; e-

pagesa dhe programe kompjuterike e-komerciale; sistem për pagesa elektronike; program 

kompjuterik e-komercial që lejon perdoruesit për të bërë transaksione biznesore elektronike 

përmes një rrjeti global të kompjutereve; aplikacione për celular; aplikacione për celular për 

pagesa elektronike; platforma të programeve kompjuterike për pagesa elektronike dhe 

transaksione elektronike; aparate për përpunimin e pagesave elektronike; terminale 

kompjuterike për qëllime bankare; terminale të sigurta për transaksione elektronike; 

terminale kompjuterike për qëllime bankare; terminale të sigurta për transaksione 

elektronike; terminalet për përpunimin elektronik të pagesave të kredit kartelave; terminalet 

e kredit kartelave; terminalet e pagesës elektronike; rrjet i pavarur i terminaleve të pagesave 

elektronike; rrjet i pavarur i bankomatave [ATM]; terminalet e pagesës virtuale; kredit 

kartelave të koduara magnetikisht dhe kartelat e pagesës;aparatet e pikës së shitjes; sistemet 

elektronike të pikës së shitjes [EPOS];program kompjuterik për kontrollin e terminaleve të 

vetë-shërbimit; kartelat e identitetit elektronik dhe magnetik për përdorim në lidhje me 

pagesën për shërbime; pajisje kompjuteri për përpunimin e pagesave elektronike për dhe 

nga të tjerët; bankomata [ATM]; kartelat e parave te gatshme [magnetike]; terminalet e 

pagesave, pajisjet e shpërndarjes dhe të renditjes së parave; regjistrat e parave të gatshme; 

regjistrat elektronik të parave të gatshme; makineritë e depozitimit të parave të gatshme; 

makineritë e depozitave të parave të gatshme dhe ricikluesit; makina të automatizuara të 

parave të gatshme; makina automatike për klasifikimin dhe numërimin e parave të gatshme; 

programe kompjuterike të përdorura për regjistrat elektronik të parave të gatshme; 

programet kompjuterike për regjistrat elektronik të parave të gatshme; platforma të 

programeve kompjuterike për të mundësuar klientët marrjen e parave.  

35  Marrja/dhënia me qira e pajisjeve elektronike të pikës së shitjes (EPOS); sigurimi i 

informacionit të biznesit përmes terminaleve kompjuterike;shërbimi nga jashtë 

(outsourcing) i pajisjeve elektronike të pikës së shitjes (EPOS).  

36  Shërbime për pagesa;shërbimet e pagesave financiare;përpunimi i pagesës;procesimi 

elektronik i pagesave;procesimi elektronik i pagesave përmes një rrjeti global 

kompjuterik;mbledhja e pagesave;procesimi i transaksioneve financiare në internet 

(online);bankimi ne internet (online);shërbime elektronike bankare;procesimi i pagesave 

për bankat;shërbime pagese pa kontakt;shërbimet e pagesave elektronike;shërbime 

elektronike të pagesës për celular;shërbime elektronike të pagesës nga larg;shërbime 

elektronike të pagesës komerciale;procesimi elektronik i transferimit të valutës;shërbime 

për pagesat e kredit kartelave (charge cards);shërbime të kredit kartelës dhe debit 

kartelës;procesimi i transaksioneve të debit kartelave dhe kredit kartelave për të 

tjerët;shërbimet e pagesës së kartelave me parapagim;shërbimeve spastrimi për 

transaksionet financiare përmes rrjeteve globale të komunikimit;shërbimet e administrimit 

të pagesave;shërbime elektronike të portofolit (shërbime pagese);shërbimet per bankomata 

[ATM];marrja/dhënia me qira e shpërndarësve të parave të gatshme dhe 

bankomatave;shërbime të jashtme (outsourcing) për shpërndarësit e parave të gatshme dhe 

bankomatave;ofrimi/sigurimi i lehtësive për shpërndarësin e parave të gatshme për tërheqje 

dhe depozitim të parave;ofrimi/sigurimi i terminaleve të pagesave;marrja/dhënia me qira e 

terminaleve të pagesës;shërbime financiare për terminalet e pagesave;shërbimi të jashtme 

(outsourcing) per terminale të pagesave;shërbime të transferimit financiar;shërbimet të 

transaksionit financiar;shërbime të transaksioneve të pagesave pa para;transaksione të 

parasë së gatshme dhe këmbimit të huaj;tregtimi i valutave dhe shërbimet e 
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këmbimit;shërbime të pagesës së shpenzimit/faturës në internet (online);transaksione 

elektronike debiti;transferimi i fondeve elektronike;transaksione elektronike të kredit 

kartelave;shërbimet e transaksionit të pagesave të kartelës së kreditit;kryerja e 

transaksioneve financiare përmes internetit (online);përpunimi i pagesave të bëra nga 

kartelat e kreditit (charge cards);procesimi i pagesës;procesimi i pagesave për blerjen e 

mallrave dhe shërbimeve përmes një rrjeti të komunikimeve elektronike;procesimi i 

pagesave të kredit kartelave;sigurimi i mundësive të shumëfishta për pagesë me anë të 

terminaleve elektronike të operuara nga klientët, që janë të disponueshëm në vendndodhjen 

e dyqanit me pakicë;shërbime financiare në lidhje me tërheqjen dhe depozitimin e parave të 

gatshme;shërbime financiare në lidhje me kartat bankare;shërbime pagese të ofruara përmes 

aparateve dhe pajisjeve telekomunikuese pa tel (wireless);shërbime për mbledhjen e 

tarifave elektronike;shërbimet e kartelës së pagesës;shërbime të automatizuara të 

pagesave;shërbime të kredit kartelave dhe parave të gatshme.  

37  Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i terminaleve të pagesave;instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i bankomatave [ATM];mirëmbajtja e terminaleve për përpunimin e të dhënave.  

38  Shërbime telekomunikimi për transmetimin elektronik, transferimin dhe përpunimin e 

të dhënave financiare dhe pagesave;komunikimet nga terminalet kompjuterik;komunikimet 

telematike përmes terminaleve kompjuterike;transmetimi elektronik i të dhënave dhe 

dokumenteve përmes terminaleve kompjuterike dhe pajisjeve elektronike.  

39  Rimbushja i parave të gatshme në bankomata [ATM].  

42  Programi kompjuterik si shërbim;programi kompjuterik si shërbim në lidhje me 

shërbimet e pagesave;hartimi i programeve kompjuterike;hartimi i programeve 

kompjuterike për kontrollin e terminaleve të vetë-shërbimit;marrja/dhënia me qira e 

programeve kompjuterike;mirëmbajtja e programeve kompjuterike;sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm në internet (online) të programit kompjuterik që nuk shkarkohet (non-

downloadable) për përpunimin e pagesave elektronike;sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

në internet (online) të programit verifikues kompjuterik që nuk shkarkohet (non-

downloadable) për kontrollimin e qasjes në dhe komunikimit me kompjuterë dhe rrjete 

kompjuterike;konsulencë teknologjike;marrja/dhënia me qira e pajisjeve kompjuterike dhe 

shërbimeve (facilities);shërbime të verifikimit të të dhënave të transmetuara përmes 

telekomunikimit;shërbime të verifikimit për transaksione financiare të sigurta 

elektronike;shërbime të jashtme (outsourcing) të pajisjeve kompjuterike dhe shërbimeve 

(facilities).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1681 

(220) 18/12/2019 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(591) E kuqe, ngjyrë kafe, e verdhë, e 

bardhë, e kaltër, e gjelbër ngjyrë portokalli 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Keksa, biskota dhe prodhime tjera të prodhuara nga drithërat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1682 

(220) 18/12/2019 

(731) ZHEJIANG TAOTAO VEHICLES 

CO.,LTD. NO.10 XINYUAN ROAD 

XINBI STREET JINYUN COUNTY,  

LISHUI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 

CN 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Trotinet (skuter) me shtyerje (mjet për vozitje); trotinet (skuter) me balansim 

vetanak; biçikleta elektrike; pompa për goma biçikletash; një rrotësh elektrik me balansim 

vetanak; trotinet (skuter) elektrik një rrotësh; trotinet (skuter) elektrik; trotinet (skuter) 

elektrik dy rrotësh; karoca gorlfi (vetura); motoçikleta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/126 

(220) 21/01/2020 

(731) Vasu Healthcare Pvt Limited 

967/4, G. I. D. C. MAKARPURA, 

VADODARA 390 010, GUJARAT, IN 

(591) E zezë, e bardhë ngjyrë hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Kozmetikë dhe preparate tualeti jo mjeksore; dentifric jo mjeksorë; parfumeri, 

vjara esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; 

preparate pastrues, llustrues, krues dhe abrasiv  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/397 

(220) 05/03/2020 

(731) Pharmalys Laboratories SA 

Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf, 

Switzerland, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; ushqim dhe substanca dietike për përdorim 

mjeksor ose veterinar, ushqim për bebe; shtesa ushqimore për njerz dhe kafshë; qumsht 

pluhur për bebe; ushqim për bebe; shtesa dietike për ushim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/422 

(220) 09/03/2020 

(731) Pharmalys Laboratories SA 

Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  PRIMALAC 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; ushqim dhe substanca dietike për përdorim 

mjeksor ose veterinar, ushqim për bebe; shtesa ushqimore për njerz dhe kafshë; qumsht 

pluhur për bebe; ushqim për bebe; shtesa dietike për ushim 
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(210) KS/M/ 2020/433 

(220) 11/03/2020 

(731) ALBI COMMERCE sh.p.k. 

Zona e Re Industriale  p.n., 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

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

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, mish shpendësh dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara të thara dhe të gatuara; pelte; prevede; komposto; reçel; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyrna të ngrënshme.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe dekafeinato, esence sago, kafe artificiale, miell dhe 

gatime të bëra nga drithëra, pasta dhe ëmbëlsira, kasata, mjaltë, melasë, maja, sode për 

ëmbelsira, kripë, mustard, uthull, salca te përgatitura, djegëse, akullore, ëmbëlsira me 

çokollatë; ëmbëlsira me sheqer; çokollatë; karamele; vakte të ëmbla; bonbon; drithëra dhe 

përgatesa drithërash; vakte të vogla me bazë drithërash; shufra ushqimore me bazë 

drithërash dhe shufra ushqimore energjitike; biskota; torta; pasta; ëmbëlsira me bazë brumi; 

biskota të pjekura; karamele; vafera të ngrënshëm; akuj të ngrënshëm; salca me bazë 

çokollate e kremi pasticerie; preparate për mpiksjen e shllakut; shurup çokollate; shurup për 

spërkatje mbi akullore ose ëmbëlsira.  

32  Birrë; ujë i gazuar dhe mineral dhe pije të tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate te tjera për bërjen e pijeve, pije energjike dhe izotonike dhe 

me përbërje vitaminash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/500 

(220) 31/03/2020 

(300) 34871  13/03/2020  AD 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RUSSET 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 
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kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

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

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

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

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

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

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

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

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/605 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

(591) kafe, ari, hiri, bardhë, portokalli e 

ndritëshme 

(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 perpunime mishi,peshk dhe produkte peshku, ushqim tjeter deti ( te 

cilat nuk janë te gjalla)  dhe produkte nga aj ushqim, shpend dhe produkte shpendesh, 

shtazë gjahu dhe produkte nga shtazetb e gjahut, salçiçe dhe produkte nga salçiçet, butak 

dhe guaska ( te cilat nuk janë te gjalla)  dhe produkte te punuara nga ai ushqim, mish, 

peshk, shpend, ekstrakte shtazesh gjahu dhe perime, gjull frutash dhe gjull nga perimet, te 

gjitha produktet e lartëpermendura  ne formë te konservuar, ruajtur, zier, tharë dhe /ose 

ngrirë; fruta dhe perime te konservuara, ziera, thara dhe /ose ngrira, si dhe te thartuara dhe 

/ose embelsuara;  produkte nga peshu I mirë, posaçërisht  Bizmark haring (lloj peshku), 

haring te pergaditura ne rul dhe te thartuara, haring te ferguara, Matjes haringa,  Merluc I zi 

me vaj; salmon i tymosur, file peshku te tymosura, vezë peshku (kavijar), karkalec deti dhe 

gafore ne shllirë dhe/ose salcë;  bajame te perpunuara dhe fruta arrash te perpunuara  dhe 

perzierje e frutave arrore  te te gjitha llojeve, me fruta te thara; vaj dhe yndyrë për ushqim, 

vaj ulliri; paragjella, te cilat kryesisht permbajnë mish dhe/ose peshk  dhe/ose ushqim deti 

dhe/ose shpend dhe /ose shtazë gjahu dhe /ose suxhuk dhe/ose perime dhe/ose fruta dhe 

/ose djath (te perfshirë ne kete klasë); xhelatinë,reçel, marmeladë, pure frutash dhe lyres 

tjerë te embël per sanduiçe (perzierje frutash); sallata me bazë mishi, peshku, shpezesh, 

shtazeve te gjahut suxhukut,frutave te detit,perimeve  dhe /ose frutave ; ushqim I 
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menjihereshem  dhe ushqim i ngrirë, disa shujta ose shujtat te cilet ne bazë permbajnë 

mish,peshk, mish shpendesh, mish shtazeve te gjahut, frutave te detit,patate, fruta te 

perpunuara,perime dhe /ose djath (perderisa janë te kyqura ne kete klasë); produkte nga 

patatet e te gjitha llojeve (te perfshirë ne kete klasë), posaçërisht pure patatesh;  te gjitha 

produktet e lartëcekura me prejardhje Italiane.  

30  Sheqer, oriz; drithëra (produkte nga drithërat); musli dhe produkte nga fara (kokrra) e 

plotë; miell dhe produkte nga drithërat, bollgur (griz), thërrime buke, katrorë për 

supa(brumëra); buk dhe produkte te bukes, pergaditje(perzierje) per pjekjen e bukes, 

produkte bukëpjekesish dhe pastiçeresh; embëlsira dhe produkte te embëla, çokollata dhe 

produkte te çokolates, praline (embelsira te mbushura), mallerat e lartëpermendura te cilat 

permbajnë edhe  zavendesues te sheqerit; perzierje te gatshme per pergaditjen e te gjitha 

llojeve te topthave te brumit; brum i gatshem, posaçërisht brum per toptha buke, brum  i 

ardhur (fryrë me maja buke), brum petë (i t’holluar) ; peeberes per pjekurina, përkatesisht, 

pluhur per pjekurina, tharem, lustrime per kek, lyres,lustrues, mjete per fortesimin e 

kremave, aroma per pjekje dhe vaj per pjekje (perpos vajit eterik), lyres sheqeri (salcë), 

marcipan (masë ne formë gome me ngjyra per dekorim te tortet), masë marcipani, nougat, 

patispanja te pjekura, vanilla dhe sheqer vanile, bishtaja te vaniles; nisheste, trashes te 

salcave; puding, puding pluhur; brumera te te gjitha llojeve, ne formë te gatshme dhe/ose te 

ngrirë; gjellera nga bromi te te gjitha llojeve, ne formë te gatshme dhe/ose ngrirë;salca 

(melmesa), lyres (salcë) per sallata; salcë domatesh (keçap); mustardë; majonez, tartar 

salcë, pesto;krip, uthull;melmesa, ekstrakte melmesash, bimë te thara; aroma, ren  (aroma); 

sallata delicates me bazë brumerash, peta,orizi dhe /ose produkteve nga kokrra e plotë; 

ushqime te gatshme te embëla me bazë brumi,orizi dhe/ose produkteve nga kokkra e plotë, 

posaqërisht pudding orizi, bollguri (griz) puding, krepa,  krepa sheqeri dhe krepa te 

sheqerosur; Shuajta te gatshme, te cilat kryesisht permbajnë oriz, brumera, produkte nga 

kokrra e plotë, produkte bukëpjekesish dhe /ose embëlsira, te cilat gjendet ne raftet e 

ftohura  ose ne formë te ngrira (te cilat perfshihen me kete klasë); pica dhe produkte nga 

picat, lazanje, te cilat gjendet ne raftet e ftohura  ose ne formë te ngrira; te gjitha produktet 

e lartë cekura me prejardhje Italiane.  

31  Fruta dhe perime te freskëta ; bajame te freskëta dhe fruta te arrave  te fresketa  te te 

gjitha llojeve ; te gjitha keto mallerate cekura me prejardhje Italiane  

32  Ujë mineral ,  ujë I gazuar dhe pije tjera  jo alkoolike; pije frutash dhe lengje frutash,  

lengje frutash; lengje nga perimet (picje);  tul frutash ose perimesh (pije te trasha nga frutat 

dhe perimet); shurup dhe preparate tjera per pergaditjen e pijeve;te gjitha produktet e 

cekura me prejardhje Italiane  

33  Pije alkoolike (perpos birrave); verë; verë e gazuar; pije te forta alkoolike (pije); liker 

dhe kokteje te vogla ne limenka; pije te perziera alkoolike; koktele; aperitive; pje te cilat 

permbajnë verë;  preparate alkooli per pergaditjen e pijeve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/765 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

(540)  Délice Blu 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

19 

 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 29  Produkte qumështi dhe zëvendësues të qumështit; djath; djath i kaltërt.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/768 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Serenade 

 

 
     

 

(511) 33 Koktej dhe aperitivë  ne bazë të pijeve të forta alkoolike, pije të forta  alkoolike 

dhe liker. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/769 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Siempre 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfymeri; vaj eterik; produkte tualeti [mjete për higjienë përsonale]; 

kozmetikë për kujdesin e bukurisë; losione për flokë; fije-lesh pambuku për perdorime 

kozmetike; facoleta femrore higjienike  për pastrim    

5  Produkte higjienike për femra;  vata higjienike për përdorim ditorë; vata higjienike për 

çdo ditë; vata higjienike; tampone për menstruacione; brekë higjienike; pelena për  za 

inkontinim (urinim); vata për inkontinim; brekë  pelena për inkontinim (urinim); pelena për 

të rritur. 

16  Peshqira të lëtres për duar; facoleta nga lëtra; lëter tualeti; qese plastike për pelena për 

një përdorim; shtroja të lëtres për tavolina për mbeshtjelleje. 

  

 
 
  

(210) KS/M/ 2020/770 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

(540)  Coeur d'or 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 29  Produkte të qumështit dhe zëvendësues të qumështit; pije në bazë të qumështit me 

shije çokollate.  

30  Akull, akullore, jogurt dhe shërbet të ngrira; kakao; lustrime dhe lyerje të ëmbëla; 

produkte pastiqerie; bombona çokollate; ëmbëlsira qumështi; ëmbëlsira nga mielli; 

ëmbëlsira të lyera me çokollatë; ëmbëlsira të lyera me bombone; deserte të gatshme 

(pastiqeri); grimtësira të cilat përmbajnë kryesisht produkte pastiqerishë; çokollata; deserte 

të gatshme (në bazë çokollate); pjekurina, torte, tart dhe biskota (kuleç të ëmbël); ëmbëlsira 

(bombone); çokollata të vogëla dhe çamçakëz; pllakëza nga drithërat dhe pllakëza 

energjike; bombonjerë; produkte nga çokollata; tartuf çokollate (pastiqeri); pllakëza për 

ngrënje të gatshme në bazë çokollate; ushqim me bazë kakaoje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/772 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) E VERDHE, E BARDHE, E ZEZE, 

KREM, ROZE, HIRI, E GJELBERT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi; ushqime të gatshme të 

cilat (kryesisht) përmbajnë mish pule; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përmbajnë fruta 

deti; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përmbajnë zavendësues të mishit; ushqime të 

gatshme të cilat kryesisht përmbajnë perime; ushqime të gatshme të cilat kryesisht 

përmbjanë peshk; grimtësira me bazë primesh; grimtësira me bazë mishi.   

30  Grimtësira të punuara nga mielli i misrit; grimtësira të punuara nga mielli i patates; 

erëza; ekstrakti i erëzave; erëza në formë pluhuri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/778 

(220) 30/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(591) E zezë, e bardhë, hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 5  Ushqim për bebe; shtesa pë ushqim; shtesa minerale për ushqim; shtesa vitaminash 

për ushqim  

29  Mish dhe përpunime mishi, peshk dhe produkte peshku, fruta të tjera nga deti (jo të 

gjalla) dhe produkte nga to, gjallesa dhe produkte nga shpezët, shtazë gjahu dhe produkte 

nga shtazët e gjahut, suxhuk dhe produkte të mishit të thatë, molusqe dhe guaca (jo të 

gjalla) dhe produkte nga to, mish, peshk, shpendë, shtazë të egra dhe ekstrakt i perimeve, 

pemëve dhe perimeve, duke përfshirë në formen e konzervuar dhe/ose  të thartuar dhe/ose 

të grirë dhe/ose në formë sallate, copëzave nga pemët dhe perimet,  produkte nga patatet e 

të djitha llojeve (të përfshira në këtë klasë), të gjitha produktet e cekura të konzervuara, të 

ziera, të thara dhe/ose të ngrira; frutat arrore të përpunuara, frutat arrore të përziera e të 

përpunuara, duke përfshirë me pemë të thata; xhelatinë, reçel, marmeladë, pire me pemë 

dhe shtresa të tjerë të ëmbëla me bazë qumështi, lyerës-shtresa nga lajthitë, lyerës-shtresa 

me bazë peshku (të përfshira në këtë klasë); vezë, qumësht dhe produkte qumështi (të 

përfshirë në këtë klasë), gjalpë, djath dhe produkte nga djathi, ajkë, jogurt, kvark (lloj ajke); 

qumësht pluhur për ushqim; ëmbëlsira me jogurt, me kvark (lloj ajke), ajkë, qumësht 

dhe/ose me bazë pemësh; vaj dhe yndyrë për ngrënje; supë, bujon dhe gullash, duke 

përfshirë ushqime të gatshme për servim; salata me mish, pesht, kafshë, kafshë të egra, 

suxhuk, fruta deti, perime dhe/ose pemë;  patatina nga patatet, shkopinjë nga patatet; 

ushqim i pregaditur dhe ushqim i ngrirë, posaqërisht i përbërë posaqërisht ose kryesisht nga 

mishi, peshku, mishi i shpezëve, mishi i gjahut, frutave të detit, patateve, pemëve të 

pregaditura, perimeve dhe/ose djathit (të përfshira në këtë klasë); supstanca dijetike dhe 

gjëra ushqimore pë qëllime jomedicinale, të cilat posaqërisht ose kryesisht e kanë përbërjen 

nga produktet e cekura më lartë (të përfshira në këtë klasë).   

30  kafe, qaj, kako, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe produkte nga 

drithërat; drithëra, muesli dhe produkte nga drithi me kokër të plotë; kafe, çaj, kakao dhe 

pije me bazë çokolate; kafae dhe kakao produkte për punimin e pijeve alkoolike ose 

joalkoolike; aroma për ushqim; buk, pjekurina dhe pastiqeri, ëmbëlsira (duke i përfshirë 

edhe ato të punuara me zavendësues të sheqerit), çokolata dhe produkte nga çokolata,  

praline, akull, puding; mjaltë, melasa; tharm, pluhur për pjekje, niseshte për ushqim; krip, 

mustardë; majonez, keqap; uthull, salcë (erëza),  salca për sallatë; erëza, ekstrakt të erëzave, 

bimë të thata për qëllime kulinarije; pica dhe produkte për pica, brumra, duke përfshirë ato 

të gatshme për shërbim dhe/ose të ngrira; sanduiqa, bukë e gjatë (vekne) dhe baget; 

sanduiqa; sushi; ushqim I gatshëm dhe ushqim I ngrirë, posaqërisht ojo e cila kryesisht 

përmban produkte nga kokrra e plotë, pjekurina, ëmbëlsira, brumëra dhe/ose oriz (të 

përfshira në këtë klasë); supstanca dijetike dhe gjëra ushqimore për qëllime jomedicinale, të 

cilat posaqërisht ose kryesisht përbëhen nga produktet e cekura më lartë (të përfshira në 

këtë klasë).  
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31  Pemë dhe perime të freskëta; fruta arrore  

32  Birra;birrë joalkolike, birre dietike;pije te përziera që përmbajnë birra; ujë mineral dhe i 

gazuar dhe pije të tjera jalkoolike; pije nga frutat dhe pije frutash, lëmgje frutash; lëngje 

nga perimet (pije); shurup dhe preparate të tjera për punimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (përveq birrës), të përfshira në këtë klasë, vera, pije të forta dhe liker dhe 

pije alkoolike të përziera, kokteje dhe aperitiv nga pije te forta ose me baze vere; pije që 

përmbajnë verë; preparate me baze alkooli për punimin e pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/779 

(220) 04/05/2020 

(731) S.C. Johnson & Son, Inc.  

1525 Howe Street, Racine 

 Wisconsin 53403-2236, US 

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

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

(540)  SC JOHNSON A FAMILY 

COMPANY 

 

 
     

 

(511) 1  Kompozime kimike rezistuese ndaj ujit për të mbathura, lëkurë dhe tekstile; 

kompozime kimike per zgjerimin e këpucëve. 

2  Bojë, ngjyra, fiksues dhe ngjyra për përdorimin në prodhimin e të mbathurave dhe 

artikujve nga lëkura  

3  Para-trajtim të njollave dhe baltës në pëlhura duke përfshirë veshjet, tapiceri, dhe tepihe; 

heqja e njollave dhe baltës në pelhura duke përfshirë veshjet, tapiceri, dhe tapeta; sapuna të 

ndryshëm nga ata që shfrytëzohen për larjen e trupit; detergjent i ndryshëm nga ai që 

perdoret për larjen e trupit; dyll i dyshemesë; dyll për mobilje; mbështjellës mbrojtës në 

natyrën e mobiljeve, dyshemesë; hapësit e kullimit; pastruesit e siperfaqeve të forta; 

preparate zbardhuese dhe substanca tjera për perdorim në stofra; lecka të impregnuara për 

një perdorim me kemikate ose bashkëdyzime për shfrytëzim shtepiak; preparate për hjekjen 

e llakut; preparate në natyrë të dyllit për perdorim në sipërfaqet e përfunduara dhe të 

papërfunduara; preparate për hjekjen e dyllit; pastruesit shtepiakë për të gjitha destinimet, 

pastruesit e guacave të tualetit, pastruesit e dushit, pastruesit e kuzhinës; pastruesit e qelqit 

dhe multi siperfaqeve për të gjitha destinimet; fletëzat e celulozës së trajtuar sintetike për 

perdorim në makina larëse për absorbimin e ndytësirave dhe bojës gjatë larjes; preparate 

aromatizimi të ajrit; parfume të dhomës ose atmosferës; vajra esenciale për atmosferë, 

preparate parfumesh për ajr; potpuri (lule të thata dhe erëza); temjan; preparate për pastrim, 

llustrim, gërryerje dhe abrazion; llustër, krem dhe kompresa të pigmentuara të gjitha për 

mbathje dhe produkte të lëkurës; mbrojtës të lëkurës, kryesisht llustër mbrojtës të lëkurës, 

kremë mbrojtëse për lëkurë; preparate pastruese të thata, kryesisht, copeza të pastrimit 

kimik të thatë dhe preparate tjera pastruese për lëkurë, lëkurë e butë, vinil, plastikë dhe 

produkte te punuara nga keto materiale; eliminuesit e gervishjeve për lëkurë dhe produkte 

vinili; llustër dhe kremëra për këpucë dhe produkte të lëkurës, duke përfshirë për mbulimin 

e shenjave të gërvishjeve; mbrojtës për mbathje dhe produkte të lëkurës, kryesisht, llustër 

për këpucë dhe llustëra të lëkurës; faculeta të impregnuara me preparate llustrimi dhe 
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pastrimi; vaj për mbrojtjen e këmbëve nga plasaritjet (jo për perdorim medicinal).  

4  Qirinj, dyll që shkrihet; qirinj nga citronella për përdorim si debues të insekteve, 

kryesisht qirinj të cilët përmbajnë dëbues të insekteve; qirinj të parfumosur  

5  Dezinfektant likuid apo sprej i ndryshëm nga ai që perdoret për trupin; freskues të ajrit; 

dezorant ajri; preparate për pastrimin e ajrit; dezodorues të tepihëve dhe të dhomës; 

dezodorues i stofrave; insekticide; dëbues të insekteve; lecka të lagura më dëbues të 

insekteve për përdorim në trup; bobinë dëbuese të mushkonjave; karrem për insekte i cili 

përmban insekticide për kontrollim të insekteve dhe dëmtuesve (brejtësve); pastë (krem ) 

ilaçe për relaksimin e kruarjes dhe skuqjes nga pickimi insekteve; kombinim antifungal 

sprej për këmbë; dezodorant për të mbathura.  

11  Shpërndarës elektrik i aromës; llampa dhe qirinj të fanarëve për dëbimin e insekteve.   

16  Qese plastike për  përdorim shtëpijak; qese plastike të cilat zbrazen për depo dhe të 

mbyllura për përdorim shtëpijak; folje plastike për mbështjellje; adhezivë (ngjitës) për 

riparimin e këpucave, rrobave kundër shiut dhe sipëfaqeve tjera të lëkurës, gomës, najlonit, 

plastikës, velave, të linjtave ose të vinilit.     

21  Kutija plastike për përdorim shtëpiak; enë të kuzhine për shtëpi dhe kutija vogla (jo nga 

metalet e çmuara ose të mbështjellura me to); lugë këpucësh dhe skelet per këpuce për me u 

ruajte formën apo zgjerim; lecka dhe shpuza për llustrim; brusha këpucësh; vegla të cilat 

operojnë me dorë për pastrimin e qelqit të cilat përdorin shtresa të buta (lecka të buta); 

furça të ashpra (të forta) për pastim shtëpijak  

25  Paisje jo rrëshqitëse për të mbathura; shputa (taban) jo rrëshqitëse dhe shputa të 

brendshme për të mbathura; shputa, shputa dhe shtresa (shputa) për të mbathura; take për të 

mbathura; patkoj (pjesë metalike që u vihen këpucëve), shtresa dhe elemente të cilat 

perdoren për mbrojtjen e këmbës dhe përforcim të këmbës në të mbathura, thembra 

këpucësh për përforcim me çorapë dhe lidhëse për  këpucë; çorapë, lloje çorapesh dhe 

lidhëse.  

26  Lidhëse për këpucë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/851 

(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)  SweetCat 

 

 
     

 

(511) 31  Ushqimi i kafshëve, veçanërisht ushqimi për kafshët[adhuruesit] shtëpiake, 

ushqimi për mace, Spërkatje për mace    
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(210) KS/M/ 2020/852 

(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)  Sweethome 

 

 
     

 

(511) 30  Çokolata, produkte të çokolates dhe produkte embëlsirash, posaçërisht çokolata të 

vogla  (katrorë çokolate), bombona çokolate, bombona. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/853 

(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)  Swift 

 

 
     

 

(511) 34  Produkte të duhanit; artikuj për duhanpirësit, përkatësisht take-tuke (të cilat nuk 

janë prej metali të çmuar, legurave te tyre ose të mveshura me to), letra cigaresh, filtrat e 

cigareve dhe kuti për cigare, filtrat e cigareve, çakmakët, shkrepëse dhe aparatet për 

mbeshtjellëje dhe mbushje të cigareve, ndezes, të gjitha mallrat e sipërpërmendura të 

përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/854 

(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)  Tastino 

 

 
     

 

(511) 30  Bukë; produkte buke; simite; baget (buk e holl e zgjatur); bukë e thekur; buk dy 

here e pjekur; bukë e brisht; gjevrek (pjekurina); krosant (kifle te mbushura); pjekurina dhe 

produkte embëlsirash; kuleç-kek; të thekshëm; pjekurina të ëmbla; kek; produkte waffle; 

madlen (kek francez); broche ( kifle ); katrorë drithërash; katrorë muesli ; grimësira nga 

susami; katrore nga  bajamet; përfshirë edhe  të gjitha mallrat e lartpërmendura me 

çokollatë  
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(210) KS/M/ 2020/855 

(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)  Tastino Roger 

 

 
     

 

(511) 30  Uafëll produkte, produkte çokollate uafëll.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/856 

(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)  Templeton 

 

 
     

 

(511) 34  Produkte nga duhani.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/857 

(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)  Tio Nico 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/860 

(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)  Tronic 

 

 
     

 

(511) 7  Kulluese për limon,kulluese për fruta; kompresori;  mikser (perzires), thithese.  

8  Gërsher; thika, piruj, lugë, makina të rrojes elektrike dhe jo elektrike; hekur; tharëse 
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flokësh; pajisje shtepiake elektrike  dhe pajisje të vogla elektrike dhe instrumente , 

përkatësisht gëdhëndësit elektrik.  

9  Pajisje telefonike, faks makina, sekretaresha telefoni,  kalkulues xhepi; aparate elektrike 

dhe instrumente, të cilat i përkasin kësaj klase, aparate dhe instrumente optike dhe 

fotografike, përkatësisht kamera, objektive, dylbi, aparate për xhirim, transmetim ose 

reprodukim të zërit dhe fotografisë, përkatësisht video kamera, radio, kasetofon, CD 

plejeri[lojëtarë], pajisje televizive dhe video  pajisje, si dhe kombinime të tyre ; hekur 

elektrik; analizues të frymës, pajisje elektrike për terheqjën dhe zhdukjen e insekteve , 

akumulues  elektrik për bateri elektrike.  

11  Pajisje elektrike për amvisni (nevojave shtëpiake) dhe aparate dhe instrumente te vogla, 

përkatësisht  toster /tharës i bukës/, aparate elektrike për kafe, aparat për vlimin e ujit, 

tharëse elektrike për flokë, aparate elektrike për vafle, ngrohëse, llampa gjepi, pajisje 

ndriçimi, ventilues.  

14  Orë dhe instrumente kronometrike, përkatësisht orë me radio dhe alarm, matësit e 

intervalit kohorë, orë dore.  

21  Pajisje dhe enë shtëpije, përkatësisht tenxhere, kulluese jo elektrike dhe  makina për 

shtryllje lengjesh të frutave  për përdorim ne amvisni, ngrohese jo elektrike për ujë, aparate 

jo elektrike për vafle; pajisje dhe enë shtepiake, përkatësisht shishe me vakum  nga çeliku 

special.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/861 

(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)  Ernesto 

 

 
     

 

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

për perime, sopata, prerës për feta për djath (joelektrik), dana për arra, prerës për pica 

(joelektrike), gërshërë, mbajtëse (aparat kuzhine).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kafes (joelektrik); enë kuzhine (joelektrik); enë xhami, porcelain dhe produkte çeramike (të 
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përfshira në këtë klasë), enë për pije dhe gota, shishe për ujë, bokall, bokall (shishe për 

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

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/862 

(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)  Esmara 

 

 
     

 

(511) 14  Stoli; dekorim (stoli); bizhuteri, çafore.  

18  Produkte lëkure, përkatësisht çanta, valixhe, çanta të vogla, çanta shpine, aktçanta, 

nesese të zbrazët, këllëf, qese, kuleta gjepi, mbajtëse për kredi kartela, çanta për femra, 

complete për rrugë, lidhëse për çelsa, shenja për bagazh, rripa (për bel), të gjitha produktet 

e cekura më lartë të punuara nga lëkura; mallrat ë punuara nga imitimi i lëkurës, 

përkatësisht çanta, valixhe, çanta të vogla, çanta shpine, aktçanta, neseser të zbrazt, këllëf, 

qese, kuleta xhepi, mbajtës të kartelave të kreditit, çanta për femra, komplete për rrugë, 

lidhëse për çelsa, shenja për bagazh, rripa (për bel), të gjitha produktet e cekura më lartë e 

punuar nga imitimi i lëkurës; çanta dore, çanta për çdo ditë; çanta, çanta për para të imta.   

25  Rroba; mbathje; mbulesa për kokë; rroba të epërme; rroba; veshje; xhaketë; bluza; 

tunuka; kanotiere; top (komplete të mbrendëshme për femra), farmerka; pantallona; 

fustana; funda; xhemper pa mange; fanella sportive; kardigani (pallto për femra nga leshi); 

jelek; complete (veshje); xhaketa dhe pallto; ndrresa të poshtme dhe rroba të poshtme për 

veshje ditën dhe natën; rripa për bel; kanotiere për trup; korset top; sutjena; korset (si 

veshje); korset (ndrresa të poshtme); kanotiere sportive bra; top (komplete të mbrendshme 

për femra); bodi (veshje për femra); neglizhe (këmisha nate për femra të tejdukshme); 

brekë; brekushe (veshje të poshtme); jazz pantallona (pantallona të zgjëruara në pjesën e 

poshtme); pantallone me bel të shkurtër; tanga; shorc; mbathje të poshtme për femra; 

bokserica (brekë) për meshkuj; shtërngues beli për femra; krahosha; lidhëse; nënkëmisha; 

të mbrendëshme për gjumë dhe për mbrëmje; çorapa najlloni; çorapa për femra; çorapa; 

majica me krahosha; neglizhe; këmisha nate; mantel dhome; nënfustan; veshje për tu larë; 

rroba larje; bikini; shtresa për mbathje; shamija për kokë; shall.  

26  Zbukurime për flok.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/865 

(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)  Tulga 
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(511) 33  Verëra; pije me bazë vere; pije që përmbajnë verë (shpricer).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/866 

(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)  Ultimate Speed 

 

 
     

 

(511) 1  Antifriz; aditivë të karburantit antifriz; preparate për shkrirje  

2  Shirit anti-korrozioni.  

3  Përgatitjet për pastrim, lustrim dhe gërryerje.  

5  Kuti dhe qese të ndihmës së parë (të plota).  

6  Kova(kanister) të karburantit, metalike.  

7  Filtra të vajit për motorët dhe makina; filtra për pastrimin e ajrit të ftohur  për motorë; 

vinça-peshëngritës  (makina); pompa ajri; pompa [makina]; pompa vaji; kompresor; 

shurdhues të motorit dhe makines; kandela ndezëse për motorët me djegie të brendshme.  

8  Vegla dore dhe pajisje (me dorë); vinça-peshëngitës, manuale; kornizat e mbështetjes së 

mjeteve të dorës; ama.  

9  Antena për automjete; matës të presionit të gomave; testuesit e baterive; para-ngrohësit e 

baterive; kabllot e startuesit për motorët; termometra të brendshëm dhe të jashtëm (jo për 

përdorim mjekësor); adaptorë, karikues; instrumente për matjen e shtresave të llakut; 

bartësit të telefonave celularë për automjete; mbajtës tabletash të përshtatur për përdorim në 

automjete; Këllef të ruajtjes së CD disqeve; instrumente matëse; testues antifriz; bateri 

portative; kabllot fillestare.  

11  Llampa automobilistike; aparate dhe instalime për pastrimin e ajrit; pastruesit e ajrit të 

makinës; ventilues për përdorim në automjete; ventilues; mbulesat e ulëseve (karrikave) me 

ngrohje elektrike.  

12  Pajisje shtesë dhe pjesë për automjete të të gjitha llojeve, në veçanti për makina, 

motoçikleta, triçikletë  dhe biçikleta (që i përkasin kësaj klase); targapelhura-cerada sipas 

mase  për mbrojtjen e motoçikletës nga shiu; pelhura-cerada mbrojtëse me porosi [në 

formë] për automjetet; shporta për biçikleta, pompa për biçikleta; pllaka frenash; segmente 

të frenave për automjete; disqe frenash për automjete; bravë për bllokimin e disqeve të 

frenave për motoçikleta; fshirëse xhami të parafingos; fshisat e xhamave të parafingos; 

ulëse të automjeteve; rripat e sigurimit për ulëset e automjeteve; ulëset  e fëmijëve për t'u 

përdorur në automjete; jastëkë buster për përdorim në automjete; shtroja masazhi për ulëset 

e makinave; mbulesa ulësesh për automjete; goma për automjete; zinxhirët e dëborës; 

bartësit e bagazheve të skijave; rafte çatish; makina për kamping; pelhura-cerada të 

automjeteve [të formuara]; mbyllës të valvulave të gomave të automjeteve; mbyllës 

dekorues  rrotash për automjete( rotkapne); mbrojtëse nga dielli për automjete motorike; 

mbajtës të gotave për përdorim në automjete; organizatorë të bagazheve të përshtatur për 

përdorim në makina; kontejnerë për magazinim dhe ruajtje për bagazhet e makinave; rrjeta 

për rimorkio  

16  Marker të gomave të automjeteve.  
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17  Shirita ngjitës, litarë, shirita, lekoplaste dhe folje; shirita izoluese; folje ngjitëse për 

përdorim në automjete motorike.  

18  Sandek [valixhe]; ombredha shiu, ombredha dielli.  

20  Mobile për punëtori; rrotëza të përkohëshme; mbajtësit e gomave [mobile];kova-

kanister metalik për derivate; varese robash, varese.  

21  Brusha, brusha për pastrimin e enëve, brusha për automjete; shpuza; lecka [tekstili] për 

pastrim, pastrues pluhuri nga puplat  

22  Litarë për tërheqje të automjeteve; lidhëse, jo metalike; rrjeta.  

24  Batanija.  

25  Dorashka (veshje).  

27  Shtroja për automjete, shtroja (shtroja të këmbët) për dyer, shtroja dekoruese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/867 

(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)  Valido 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, zëvendësues të kafesë, përzierje kafeje, ekstrakte kafeje, pije me bazë 

kafeje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/868 

(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)  Van Danken 

 

 
     

 

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

ushqimore që përmbajnë vitamina  

29  Mishi dhe produktet e mishit, peshqi dhe produkte të peshkut, ushqime deti të tjera (jo 

të gjalla) dhe produktet e tyre, shpend dhe produktet e shpendëve, shatzë gjahu dhe 

produkte te shtazëve te  gjahut, salcice dhe produkte të mishit të tharë, guaska (jo të gjallë) 

dhe produkte të tyre , ekstrakte mishi, peshku, shpendësh, shtazëve të gjahut dhe perimesh, 

fruta dhe perime, ttë thartuara ne të  ëmbël dhe / ose salcë të thartuar dhe / ose të copëtuar 

dhe / ose në formën e sallatave, pasta të frutave dhe perimeve, produkte të patateve të të 

gjitha llojeve, që i përkasin në këtë klasë, të gjitha mallrat e sipërpërmendur gjithashtu të  

ruajtura-konservuara, ziera,  tharë dhe / ose ngrirë; fruta arrsh të përpunuara, fruta arrash të 

përpunuara të përziera, përfshirë frutat e thata; xhelatinë, reçel, marmeladë, pure frutash 

dhe lyerje të tjera të ëmbla (të përfshira në këtë klasë); vezë, qumësht dhe produkte 
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qumështi (të përfshira në këtë klasë), gjalpë, djath dhe produkte të djathit, ajkë, jogurt, 

gjizë; qumësht pluhur për ushqim, ëmbëlsira të bazuara në jogurt, gjizë, ajkë, qumësht dhe / 

ose fruta; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; supa, supa të pastra dhe gullash, përfshirë ato të 

gatshme për t’u shërbyer; sallata bazuar në mish, peshk, shpendë, shtazë gjahu, salcice, 

ushqime deti, perime dhe / ose fruta; patatina të skuqura nga patatet, shkopinj patatesh; 

ushqime të përgatitura të gatëshme  dhe ushqime të ngrira, që përbëhen veçanërisht, 

ekskluzivisht ose kryesisht nga mishi, peshku, shpendët, shtazë gjahu, ushqimet e detit, 

patatet, frutat, perimet dhe / ose djathi i përgatitur (që i përkasin kësaj klase); produkte 

ushqimore dietetike për qëllime jo mjekësore, që përbëhen vetëm ose kryesisht nga mallrat 

e lartpërmendura (që i përkasin kësaj klase).  

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

nga drithëra, drithëra, muesli dhe produkte nga mielli integral; kafe, çaj, kakao ose pije me 

bazë çokollate; produktet e kafesë dhe kakaos për të bërë pije alkoolike dhe jo-alkoolike, 

aromatizues ushqimesh; bukë, pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash, ëmbëlsirat (përfshirë 

ato të bëra nga zëvendësuesit e sheqerit), çokolatë dhe  produkte çokolate ,çokolata të vogla 

të mbushura ( praline), akulli; puding; mjaltë, melasa;tharem, pluhur për pjekje, niseshte 

ushqimore; krip, mustardë; majonezë, salcë domatësh -ketchup; uthull, salca (erëza), salcë 

sallate; erëza, ekstrakte erëzash, barishte të thata; produkte të picave dhe pica, brumëra, 

përfshirë gatime të përgaditura për servirje dhe / ose të ngrira; sanduiçe, pjekurina  dhe 

bagete(bukë të vogla të gjata); sanduiçe, sushi; ushqime të gatëshme dhe ushqime të ngrira, 

që përmbajnë veçanërisht, ekskluzivisht ose kryesisht produkte miell integral, pjekurina, 

produkte ëmbëlsirash, brumëra dhe / ose oriz (që i përkasin kësaj klase); produkte 

ushqimore dietetike për qëllime jo mjekësore, që përbëhen vetëm ose kryesisht nga mallrat 

e lartpërmendura (që i përkasin kësaj klase).  

31  Fruta dhe perime të freskëta; fruta të arrave.  

32  Birrë, birrë jo-alkoolike, birrë dietale; pije të përziera me bazë birre; ujëra minerale dhe 

të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash, lëngje frutash; lëng 

perimesh; shurupe dhe preparate të tjera për  përgaditjën e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave) që i përkasin kësaj klase, verëra, pije të forta alkoolike 

dhe liker dhe pije të përziera alkoolike, kokteje dhe aperitivë të bazuara në pije të forta 

alkoolike ose verë; pije që përmbajnë verë; preparate alkoolike për përgatitjet e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/870 

(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)  Vega del Cega 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës).  
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(210) KS/M/ 2020/871 

(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)  Vega Eslora 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/872 

(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)  Vegeterra 

 

 
     

 

(511) 29  Ushqime të gatëshme të cilat përmbajnë perime; mallërat e përmendura më lartë  

e konservuar, e ngrirë, më ngrirje të thallë; fruta dhe perime të thara  

30  Fruta dhe perime të freskëta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/875 

(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)  Loopies 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina të ëmbla dhe produkte pastiçerishë; çokollatë dhe produkte çokollate; 

bombona; ëmbëlsira; bombona gume me fruta dhe rrënjë të ëmbël (ëmbëlsira); kapi; unaza 

(rrathë) mollash; unaza (rrathë) pjeshke; përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura të cilat 

janë nga zëvendësuesit e sheqerit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/876 

(220) 07/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 30  Çaj anglez.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/877 

(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)  Lovilio 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi, posaqërisht djath i freskët, djath me qumësht të 

pasterizuar, mocarellë (djath Italian), maskarpone (krem djath); djath, djath i forte 

(kaçkavall).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/879 

(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)  Lupilo 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe ëmbëlsira; çokollatë dhe produkte çokollate; bombona; ëmbëlsira; 

çamçakëz frutash dhe ëmbëltues (produkte pastiçerishë); kapi; përfshirë të gjitha mallrat e 

lartpërmendura të cilat janë nga zëvendësuesit e sheqerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/880 

(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)  Vemondo 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa dietale dhe preparate dietale; preparate dhe produkte mjekësore dhe 

veterinere; preparate dhe produkte stomatologjike; preparate dhe produkte higjienike; 

preparate farmaceutike dhe barëra natyrale; ushqim për foshnje (bebe); pije dietale për 

foshnje (bebe) e përshtatur për përdorim mjekësorë; supstanca dietale për foshnje; formula 
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qumështore për foshnje (bebe); lëngje për të posa lindurit; çajëra sheruese; çajëra bimore 

[pije shëruese].  

29  Peshk, fruta të detit dhe butak; mish; produkte të qumështit dhe zavëndësime për 

produkte të qumështit; fruta të përpunuara, këpurdha dhe perime  (duke përfshirë arra dhe 

bishtajore); vezë zogjësh dhe produkte nga vezët; vaj dhe yndyra; darka të paketuara më 

heret  të cilat kryesisht përbahën prej frutave të detit; sasllatave antipastë; grimësirave në 

formë pllakash  të bazuara në fruta të arrave dhe farave; supë nga lëngu i mishit(bujon) 

[supa]; supa  ne katrorë; pudding qumështi; deserte të përgaditura nga produktet e 

qumështit; lyrës-salca; gulash; gjella të gatëshme nga mishi [ne të cila dominon mishi]; 

gjella të gatëshme nga shpendet [në të cilat dominon mishi I shpendeve]; gjella të gatëshme  

të cilat (kryesisht)përmbajnë vezë; gjella të gatëshme  të cilat (kryesisht) përmbajnë mish 

pule; gjella të gatëshme  të cilat (kryesisht) përmbajnë proshutë; gjella të gatëshme  të cilat 

kryesisht përmbajnë fruta të detit; gjella të gatëshme  të cilat kryesisht përmbajnë  mish të 

shtazëve të gjahut; supa  të menjiherëshme( supa të gatëshme); peshk ne vaj ulliri; fond 

peshqish; pjekurina( kreker) peshku; pleskavica peshku;xhelatinë peshku; krokante peshku 

(te thara) ; pleskavica nga pasta e peshkut ne avull ose ne tost (kamaboko); salçiçe peshku;  

supa gjedhi (bujon); koncentrat bujoni; çofte nga mishi; gjella të gatëshme nga mishi; 

deserte frutash; grimësira me bazë frutash; Sallatë me mish pule; paragjella të ngrira të 

paketuara me heret  të cilat kryesisht përbehën nga  frutat e detit; gjella të ftohta  nga 

peshku; çofte të mbushura (ushtipka) dhe/ose pljeskavica nga patatet; grimësira me bazë 

përimesh; toptha (bujon)  nga perimet; patatina nga perimet; fruta të njelmët të arrave; 

gjella të gatëshme të ngrira  të cilat kryesisht përbehën nga përimet;  krokante (të 

sforcuara);  toptha (bujon) nga mishi I pulës; çofte nga mishi i pulës; sallata nga bishtajoret; 

grimësira më bazë soje; gullash I menjiherëshem (instant); supë e menjëhershme miso; 

desertie nga jogurti; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); krepa nga patatet; petulla (krofne) nga 

patatet; pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira nga patatet; supa të kthjellëta; përzierje 

frutash, fruta të thara të grimësuara, pije alkoolike të destiluara  dhe melmesa  (mincemeat); 

sarma nga lakrat; supa; krokante; mish gjedhi i tharë; qumësht pluhur për qellime ushimore; 

përzierje për përgaditjën e supave; fruta të mveshura me sheqer  ne shkopa; grimësira ne 

bazë të frutave të arrave; grimësira në formë pllake  të bazuara ne fruta të arrave; arra të 

melmesuara; arra, të përgaditura; ullinj të mbushur më feta djathi  ne vaj të lule diellit; 

ullinj të mbushur më speca të kuq ullinj të mbushur më speca të kuq  dhe  bajame; ullinj të 

mbushur më bajame; ullinj të mbushur më  pesto ne vaj të lule diellit; omëletë; polen i 

përgaditur për ushqim; patatina të thara (pomfrit); rabarbara(bimë barishtore shumvjeçare 

me gjethe te mëdha dhe kercyll të trashë të kuçremt) ne shurup; speca  me mish gjedhi; 

pljeskavica n ga patatet me qepë; gështenja të pjekura; arra të pjekura; grimësira me bazë 

mishi; grimësira me bazë tofua (ushqim nga mpiksja e qumështit të sojes  dhe shtypja e 

gjizave…); grimësira me bazë perimesh; grimësira me bazë bishtajore; grimësira me bazë 

patatesh; grimësira me bazë frutave arrore; patatina nga soja; pleskavica nga soja; kreker; 

ekstrakte mishi për supa; concentrate për supa; pasta për supa; kocka për supa; paragjella të 

ngrira të cilat kryesisht përbehën prej  mishit të pulës; ; paragjella të ngrira të cilat kryesisht 

përbehën prej  frutave të detit; tofu; tofu pljeskavica; pljeskavica nga perimet; salçiçe 

vegjetariane; lëng nga guaskat; lejthia, të përgaditura; kërmij të pergaditur [escargot]; sojë 

[e përgaditur]; fole të zogjëve ushqyese; salçiçe ne brum; patatina ngajuke; caciki;sallata të 

pergaditura; preparate për përgaditjen e bujonave; qepë e fërguar. 
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30  Pjekurina, produkte embëlsirash, çokolata dhe deserte; akull, akullore, jogurt dhe 

sorbet(sherbet me ngjyrë dhe aroma frutash) i ngrirë; kafe, çajëra dhe kakao dhe  

zavendësime të tyre; krip, shtesa ushqimi, aroma dhe mëlmesa; sheqer, ëmbëltues natyral, 

fill dhe lyres-salcë të ëmbël, produkte të bletëve; fara të përpunuara, nisheste dhe produkte 

nga to, produkte për pjekëje dhe tharëm; qofte të mbushura (ushtipka) nga ananasi; fërgesa; 

grimësira të cilat përbehën prej drithërave; grimësira nga mielli nga patatet; grimësira  nga 

misri; grimësira nga muesli; pjekurina peta të cilat përmbajnë proshutë; xhevrek; kifle 

(brioche) (pjekurina të ëmbëla); buchteln (Buchteln, janë kuleç të ëmbla të bëra nga brumi i 

majave, të mbushura me reçel, fara lulekuqe  ose gjizë dhe të pjekura në një tigan të madh, 

në mënyrë që të ngjiten së bashku. ) me reçel nga fasulja; sanduiçe frankfurti; burritos(një 

pjatë meksikane e përbërë nga një tortillë e mbështjellë rreth një mbushjeje, tipike me 

fasule ose mish viçi të grirë ose të copëtuar).; kalzone(pica te mbushura ne mes); 

çimiçange[peta të mbushura ne mes me perime dhe rriska mishi]; knedle[ brumëra ne formë 

çoftesh të mbushur ne mes]kineze ne avull (peta ne formë these te vogel te mbushura ne 

mes  te ziera); patatina me bazë të farave; cho mein [ushqime me bazë të petave]; 

kreker[brumëra të thata] të përgaditura nga drithërat; krekere me shije të mishit; kreker më 

shije të përimeve; kreker me shije të melmesave (erëzave ) bimore; kreker me shije djathi; 

kreker me shije melmesash; krepa; pite nga vezët; empanada[ ushqim tradicional Argjentin  

brum si jastek imbushur ne mes  ose me perime ose me reçel]; ençilada[specialitet 

Meksikan, nga brumi  i miellit te misrit ose grurit i shtrirë kuleç , i përgaditur më salca dhe 

mbushjet  nga perimet ose mishrat]; pllaka nga çokolata të përgaditura për ushqim me bazë 

çokolate; tortilja[peta te mbushura] për përgaditjën e fahitos[ushqim meksikan –pete e 

mbushur me mish te gjoksit të pules ose kofshave dhe me perime te ferguara]; pjekurina të 

cilat përmbajnë perime dhe peshk; gjella të gatshme me bazë orizi; gjella të gatshme ne 

formë picash; gjella të gatshme të cilat kryesisht  përmbajnë brumëra; pite të cilat 

përmbajnë mish; pite të freskëta; pica të freskëta; pjekurina të freskëta më salçiçe; kek nga 

orizi I ferguar [topoki];  rrollatë pranverore; kreker nga butakët; miser i fërguar; pica të 

ftohëta; brumëra të ngrira të mbushura më mish; pjekurina të ngrira të mbushura më 

perime; bagete të mbushura; brumëra të mbushura; çofte nga patatet te mbushura kineze 

(gioze, te ziera); pjekurina të mbushura; pite  nga perimet; kreker e nga orizi ne formë 

kaçamaku; ushqime ne bazë orizi; ushqime të cilat kryesisht përbehen nga brumërat;  

Fara të misrit të thara - tostuara; sanduiçe të tharë – ne tost; sanduiçe të tharë – ne tost  më 

djath; sanduiçe të tharë – ne tost më djath dhe sallamë; patatina [produkte nga drithërat]; 

grimësira me bazë drithërash; gimbap [ushqim Korean nga orizi]; pite nga frutat e 

grimësuara të frutave të thara; kek nga drithërat; hamburger të pjekur ne brum- pjekurina;  

sallamë e djegës dhe salcë domatesh [keçap] ne pjekurina të prera dhe të hapura; kek – 

embëlsirë nga meli; sanduiçe më salçiçe; grimësira nga mielli i drithërave; grimësira nga 

mielli i orizit; grimësira nga mielli i sojes; grimësira nga misri; grimësira nga drithërat  me 

shije të djathit; kupa –kokoshka të lyera me karamele  dhe arra  të ëmbëlsuara; toptha- çofte 

nga karkalecat; pica të konservuara; supa nga brumërat ne menyrën koreane  [sujebi]; kimçi 

krepa (kimçijeon); kek  embëlsirë nga orizi ngjitës (çapsaltok); peta të ferguara mne perime 

(japçae); flips nga djathi [grimësira]; makarone me djath; qullë nga kungulli (hobak-juk); 

lazanje; patatina misri me shije të algave të detit; miser i fërguar; patatina misri; patatina 

misri me shije perimesh; sallata nga makaronat; kupa –kokoshka për mikrovalë[ pjeken ne 

mikrovalore]; senduiçe të cilët përmbajnë file peshku; senduiëe të cilët përmbajnë mish; 
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kreker të mbushur me djath; krepa nga  fasulja mung (bindaeteok); naços[grimësira të 

thara]; gjella të gatshme të cilat përmbajnë brumëra; gjella të konservuara nga brumërat; 

Sallata nga brumërat; gjella nga brumërat; pjekurina nga përimet dhe mishi; pjekurina nga 

perimet dhe mishi i shpendëve; pite; pite të cilat përmbajnë peshk; pite të cilat përmbajnë 

mish shpendesh; pite të cilat përmbajnë perime; pite të cilat përmbajnë mish të shtazeve të 

gjahut; oriz i fërguar; krepa; gjëra ushqimore të njelëta të përgaditura nga mielli; pjekurina 

të njelmëta; peta për pica; baza për pica; ushqime të përgaditura për pica; pica [të 

përgaditura]; kupa – kokoshka të lyera me te embël; pite tenxhereje;   toptha të mbushur me 

djath [grimësira misrie]; kupa -kokoshka; kesadiljas[ushqim meksikan –peta te paluara ne 

mes dhe te mbushura]; kishev[pite ne mes e hapur dhe e mbushur sipas deshires]; ravioli 

[peta te vogëla te mbushura –ushqim Italian]; çorba nga orizi; gjella të përgaditura nga 

orizi; toptha nga orizi; krekere nga orizi; kek – embëlsira nga orizi; biskota orizi; sallata 

nga orizi; ushqim me bazë orizi; rizhoto[oriz i bardhë i zier –ushqim Italian]; ushqim i 

njelmët i thekshem; senduiçe; pite nga mishi I derrit; grimësira nga susami; ushqim për 

zamër-uzhinë nga gruri; produkte ushqimore nga qulli nga drithërat[nisheste nga drithërat]; 

artikuj ushqimorë nga mielli I misrit; produkte ushqimore nga mielli; gjella nga gruri i 

plotë; pjesë-kafshata ushqimi nga misri te mbushura me djath aromatik; shpageta dhe çofte; 

shpageta ne kanaçe me salcë nga domatet; ushqime të holluara me grurë; që derdhen; sushi; 

tabule[sallatë-Grurë të copëtuar, vaj ulliri, qepë jeshile, nenexhik të freskët, piper të zi]; 

patatina të thata ; takos[peta të pjekura të mbushura]; tamales[Pjatë tradicionale 

Mesoamerican dhe Amerika e Jugut, e bërë nga masa ose brumë, e cila është avulluar në 

një lëvore misri ose gjethe bananeje]; pica të ngrira; pjekurina të ngrira të mbushura më 

mish dhe perime; grimësira ne formë topthash; patatina ne formë topthash; toptha; gjella të 

thara ose lëngëta të përgaditura për tu shërbyer të cilat kryesisht përbehen nga orizi ; gjella 

të thara ose lëngëta të përgaditura për tu shërbyer të cilat kryesisht përbehen nga brumërat; 

pica të pa pjekur; drekë ne kuti e cila përbehet nga orizi , me shtesa mishi,peshku ose 

perimeve; hot-dog (i pergaditur); pergaditur për ushqime  ushqimi i njelmet embël  i 

përgaditur nga mielli i misrit  të fituar më nxerrje -ekstrudim ; peta të pjekura paraprakisht 

për pica;  gjella të cilat kryesisht përbehen nga orizi; ushqim për zamër-uzhinë i cili 

kryesisht përbehen nga buka; dreka të pergaditura paraprakisht të paketuara  të cilat para se 

gjithash përbehen nga orizi, duke përfshirë edhe mishin, peshkun ose perimet; ushqime për 

zamër – uzhinë  e cila kryesisht përbehet nga dritherat e nxjerra- ekstreduara; ushqime të 

përgaditura të cilat (kryesisht) përmbajnë oriz; vonton patatina[patatina të feruara të 

mbushura me ajër ne mes]; pjekurina të buta; kërce të fares se plotë; pita nga mishi nga 

shpendet dhe mishi I shtazëve të gjahut; salçiçe rollne; zarzavate të përgaditura ne formë 

lyrjeje-salce; ushqime të përgaditura me bazë brumërash; kek- embëlsirë nga qepa.  

31  Produkte bujqësore dhe akuakulture, produkte horticulture dhe  pylltarie; fruta të 

freskëta, fruta arrore, perime dhe barishte-bimë; embëltues dhe drithëra të pa përpunuara.  

32  Birra dhe pije jo alkoolike të prodhuara me fermentimin e tharmit; pije jo alkoolike; 

preparate për përgaditjën e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përpos birrës); preparate për përgaditjën e pijeve alkoolike; ekstrakte 

frutash, alkoolike; esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike.  
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(210) KS/M/ 2020/895 

(220) 07/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VILLA BONAGA 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrës), veçanërisht vera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/896 

(220) 07/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Vinya Carles 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike , veçanërisht vëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/897 

(220) 07/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Violla 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina, ëmbëlsira, tart dhë biskota (kek); produkte waffle; waffle çokolate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/900 

(220) 08/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Fin Carré 

 

 
     

 

(511) 30  çokolata, produkte nga çokolata, ëmbëlsira; duke përfshirë të gjitha produktet e 

cekura të punuara duke shfrytëzuar zavendësuesit për sheqer.  
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(210) KS/M/ 2020/931 

(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)  ZIMTINOS 

 

 
     

 

(511) 30  Fara të drithërave të përpunuar, niseshte dhe produkte të tyre, produkte pjekjeje 

dhe tharem; drithëra; drithëra për mëngjes; preparate  të drithërave, muesli; fjolla misri, 

tërshëra e bluar; grimësira nga drithërat; grimësira nga muesli; shkopinj nga muesli, 

shkopinj që përmbajnë një përzierje kokrrash-farash, fruta të arrave  dhe fruta të thata 

[ëmbëlsira].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/932 

(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)  Zünftler 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike,posaçërisht pije të forta alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/936 

(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)  Zoofari 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike për kafshë; preparative për kujdesin e kafshëve, sapun, 

preparate kozmetike, shampon, preparate për kujdesin dhe mirëmbajtjën e lëkurës (qimeve) 

dhe dhëmbëve të kafshëve.  

5  Shtesa ushqimore (aditive) për kafshë , të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi.  

6  Kafazë për kafshë (nga metali); zile (këmbona)për kafshë (nga metali); qafore për qen  

(të gjitha mallërat e lartëpërmendura të përfshira në klasën 6).  

7  Makineritë për prerjen e qimeve të kafshëve  

8  Mjete për qethjen e kafshëve.  
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9  Filikaça (bilbila) për qen; sistemet e pozicionimit global (GPS pajisje) për gjetjen 

(locimin) e kafshëve; bylyzyk ushtrime  për kafshë (instrumente matëse)  

11  Aparate për filtrim për akuariume të brendëshme; aparate për ngrohje për akuariume të 

mbrendëshme; krevata me ngohëse për kafshë  

12  Mbulesa për ulëse (karrika) për automjete; mbulesa për ulëse (karrika) për  brendësi të 

automjeteve  

16  Gjëra të shtypura.  

18  Lëkurë dhe emitim i lëkurës dhe produkte për kafshë të punuara nga material të tilla  (të 

cilat i përkasin klases 18), përkatësisht valixhe të vogla, çanta, çanta shpinde, çanta me 

rrota, çanta rreth belit; rripa qafe për qen dhe maska, rripa qafe, qafore për kafshë, pajisje 

parzmore për kafshë; veshje për kafshët  e përkëdhelura shtëpiake; çanta ushqimi 

(ingranazhe), të gjitha mallrat e lartpërmendura që i përkasin klasës 18.  

19  Kafaza për kafshë (jo metalik); kafaza (jo metalik); zhavorr  

20  Mallra, të përfshira ne klasën 20, nga druri,tapa, kallami, briri, druri i shelnjës ose 

plastika, përkatësisht mobile dhe pajisje për hapësira për lozje të kafshëve, shtëpi dhe 

shtëpiza për kafshë, vende pushimi dhe fjetëjeje per kafshë, material për aktivitetin e 

kafshëve, përkatësisht kuti për aktivitete, transportues i kutive për transport të kafshëve, 

mbajtes(kembëza) për ushqim kafshesh; pasqyre për kafshë; shporta , krevate, shtëpiza, 

jastek, shtroja për fjetje dhe shtrirje dhe shtëpiza për kafshë; trarë për gërvishtje për kafshë; 

rulet për gërvishje për kafshë; mobile për gërvishje për kafshë; mobile për kafshë; komoda 

për akuariume të mbrendëshme; shtëpiza për adhuruesit shtepiak, shtëpiza për adhurues; 

kafaza transportues dhe kuti pë adhuruesit shtëpiak; shkalla dhe hulaja për adhuruesit 

shtëpiak (ë gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në klasën 20); shtëpiza për zogj.  

21  Enë për ushqim; krehër për kafshë, brusha për kafshë dhe shpuza; kafaz, terrariume të 

brendshëm dhe kuti  shtroja për të përkëdhelurit për kafshë shtëpiake; vaska për larje-

pastrim të zogjëve; enë për rerë për maca; brusha të dhembëve për kafshë; enë për ushqim 

për zogj; enë plastike për distribuimin e ushqimit te kafshëve; ushqyese elektronike për 

adhuruesit shtëpiak-kafshë; prag dhe  platforma për kafaza për adhuruesit shtëpiak  

24  Batanije për adjuruesit shtëpiak.  

28  Lodra për kafshë  

31  Rerë për adhuruesit shtëpiak, ushqim për zogj; shtroja për kafshë; mbloja për maca dhe 

shtroja për kafshë të vogëla; sanë, kashtë; bimë-barishte të gjalla për akuariume të 

brendëshme; ushqim për kafshë, ushqim kafshë, produkte ushqimore për përtypje për 

kafshë; pije për adhuruesit shtëpiak.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/981 

(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)  Promienna 

 

 
     

 

(511) 29  Vajra ushqimore, vaj ulliri, yndyra për ushqim, yndyrë dhe yndyrë gatimi, 

margarinë, gjalpë.  
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(210) KS/M/ 2020/994 

(220) 18/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PARKSIDE X 20V TEAM 

 

 
     

 

(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/ 2020/995 

(220) 18/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PARKSIDE X 40V TEAM 

 

 
     

 

(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/ 2020/996 

(220) 18/05/2020 

(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)  PARTY CROCKERS 

 

 
     

 

(511) 29  Grimësira, përkatësisht fruta të kikirikave të tharë,pjekur, kriposur, fërguar, 

ekstruduar dhe/ose me melmesa, fruta të arrave, bajame dhe thelba të arrave indiane dhe 

frutave te arrave, patatina nga patatet, shkopa nga patatet; grimësitra figura nga patatet; 

grimësira me patate të fërguara; lyrës; grimësira nga produktet e ekstruduara nga patatëja  

30  Embëlsira; pjekurina, posaçërisht kek anglez/skotlandez  me gjalpë, kek nga gjalpi  ne 

forma të ndryshme, vafle, pjekurina të njelmëta, xhevrek, pjekurina me qepë dhe pjekurina 
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me djath, vafle, biskota, bukë e thekur [pjekur dy here], kuleç-kek nga  xhenxhefili dhe 

mjalta, kreker[pjekurina te kripura], pjekurina të gatshme për tost, posçërisht sanduiçe të 

kripura   si pjekurina; kupa [kokoshka], kornfleks [ushqime per uzhinë nga drithërat]; salca; 

grimësira nga produktet e grurit, orizit, dhe misrit të ekstruduar; grimësira nga misri 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/997 

(220) 18/05/2020 

(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)  Pengu Surfer 

 

 
     

 

(511) 30  Akullore; akull për ushqim; pluhur për akullore; akull aromatik;  jogurt i 

ngrirë[akull pastiçeresh]; sherbet [akull].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/998 

(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)  Livergy 

 

 
     

 

(511) 14  Mbajtëse çelsash (pjesa e rrumbullakët) dhe mbajtëse çelsash (pjesa e zingjirit); 

mbajtëse çelsash në formën e etiketave; stoli; unaza (stoli); rripa të cilët barten në kyqe 

(stoli); rrathë dore (bylyzyk); pulla për mansheta (stoli); gjilpëra dekoruese (stoli).   

16  Mbajtëse për të holla (pare); kalendar advent (fetar).  

18  Çanta, posaqërisht thasë të vegjël (zarfe, qese) nga lëkura, për paketim, çanta për treg 

(pazar), çanta udhëtimi, çanta kozmetike; çanta të vogla rreth belit; çantë shpine; qese që 

lahën për produkte të higjenës personale; çanta të vogla tualeti; çanta të vogla tualeti të cilat 

shiten të zbrazëta; çanta për femra; kuleta për kartmonedha metalike, jo nga metalet fisnike; 

kuleta; qese për qelësa; kuleta për qelësa; kuleta për kartela [lëkurë].   

25  Veshje, mbathje, mbështjellëse për kokë; ndërresa të poshtme; rripa; ngrohëse të trupit 

(veshje); ngrohëse për shpinë (veshje); ngrohëse për shpatulla (veshje); ngrohëse për këmbë 

(veshje); ngrohëse për duar (veshje); ngrohëse të cilat njëkohësisht përdorën për këmbë, 

duar dhe kyqe (veshje); ngrohëse për kyqe (veshje); ngrohëse për pjesën rreth veshkave 

(veshe); kravata; kravatë flutur (veshje); varëse rrobash; veshje për meshkuj; jakne 

(veshje); jakne të lëkurës; dorëza (veshje); shamia rreth qafës (shall); shami xhepi  

26  Arrna dekorativ për rroba; shenja të risive dekorative (pulla).  
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(210) KS/M/ 2020/999 

(220) 18/05/2020 

(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)  Pepperts 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; Aroma; Vajëra esenciale; Produkte kozmetike; Kozmetikë dekorative, 

Makiazh [shminkë]; xhelatinë për  dush; Antiperspirante [produkte tualeti]; Krema për 

pastrim dhe dush; Mjete për heqjën e qimëve dhe për rrojë, vaj për rrojë, sapun për rrojë, 

krema për rrojë, shkumë për rrojë, balsam për rrojë, losion për rrojë, produkte për kujdesin 

pas rroje; Krip për pastrim (për tu larë] dhe shtesa tjera për pastrim për nevoja jo 

mjekësore; artikuj për pastrim, kujdes dhe  zbukurim të flokut, shampona, losione për flokë, 

artikuj për ngjyrosje dhe heqje të ngjyrës për flokë; Losione për rrezitje, artikuj kozmetik 

për kujdesin e lëkurës  pas rrezitjës; Pergaditje për pastrimin e dhëmbit, nuk janë për nevoja 

mjekësore, Ujëra për shpërlarjën  e zgavrës se gojës, Përgaditje jo mjekësore për kujdesin e 

gojës dhe dhëmbëve; Pambuk dhe shkopa nga pambuku për qellime kozmetike; Lecka të 

lagura për pastrim dher lëtër tualeti e impregnuar[e ngopur]; Lëter e lagur tualeti.  

5  Barëra[medikamente] të cilat ipën pa reçetë mjekësore, preparate farmaceutike; shtesa 

ushqimi  

9  Syza të diellit  

14  Orë  

16  Lëter dhe kartuç; lëter higjienike; facoleta.  

18  Çanta rastësore[ raste te veqanta]; çanta të vogla për monedha, kuleta, këllef për çelsa, 

çanta të dorës, akt  çanta, çanta për blerje[shoping], çanta krahu shkollore, çanta shpine; 

complete për udhëtim (pajisje lëkure), çanta udhëtimi; çanta për udhëtim; ombredha shiu, 

ombredha dielli, shkopa për hecje.  

20  Roletne të dritareve të brendshme të punuara prej tekstili  

21  Krehër; brusha kozmetike; kuti për sapun, gota për shpërlarjën e gojës, kuti  për brusha 

të dhëmbëve; brusha për guaskën e WC-së; gota nga lëtra ose plastika; kuti  për brusha për 

dhembë   

24  Produkte dhe tekstile të endura, përkatësisht pëlhura, perde,mbulesa shtëpiake, mbulesa 

tavoline dhe mbulesa; facoleta xhepi nga tekstili ;  mbulesa krevati dhe mbulesa për 

tavolina  

25  Veshje, mbathje, mbështjellëse koke; kanotiere, këmisha, kanotiere me mëngë të 

shkurta, pantolona, funa, fustane, gjempera, xhaketë e thurur[cardigan], pallto, xhup[veshje, 

çorapë,hellanka[pantolona të ngusht te ngjitur për trupi- shtrengues], çorapë najloni për 

fëmra, triko, ndresa të poshtëme, pixhama, rroba fjetëjeje; thurje(veshje); beshje termo(te 

ngrohta); xhinse[veshje]; lesh polarë; veshje nga lëkura, imitimi i lëkurës ose lëkurat e 

leshta; veshje sportive dhe mbathje sportive; kapela, shalla dhe dorashka; shirita 

koke[veshje]; kapela për not; rripa[veshje]; çizme.  

26  Bareta [kapelë koke e punuar nga leshi me cilësi më të lartë]., kapela dhe bereta, goma 

për flokë, sende dekorative për flokë, kapëse për flokë, lidhëse për flokë, shirita flokësh, 

gjilpëra për flokë, rrjeta për flokë, goma për bishtalecë, shirita gome për gërsheta 

flokesh[bistek].  

29  Mish dhe perpunime të mishit; pëshk dhe produkte te peshkut; fruta të detit (jo te gjalla) 
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dhe produkte te tyre; shpendë dhe produkte te shpendeve; shtazë gjahu dhe produkte bte 

shtazëve te gjahut; salçiçe dhe produkte nga mishi i tharë; guaska (jo te gjalla) dhe produkte 

nga to; ekstrakte mishi, ekstrakte peshku, ekstrakte shpendësh, ekstrakte të mishit të 

shtazëve te gjahut, ekstrakte frutash, ekstrakte perimesh; ekstrakte bimesh-barishtash për 

ushqim; sallata me mish, peshk, shpendë, shtazë gjahu, salçiçe,fruta te detit, perime dhe/ose 

fruta; fruta dhe perime; të gjitha mallrat e lartëpërmendura duke përfshirë  te gjitha keto 

mallra  ne formë të konservuar, zier, tharë, dhe/ose ngrirë ;fruta të arrave të përgaditura, 

përzierje të përpunuara të frutave të arrave, duke përfshirë me fruta te thara; xhelatinë, 

reçel, marmeladë,  compote frutash; përzierje të cilat përmbajnë yndyra për lyrjën e fetave 

të bukës;vezë, qumësht,produkte te qumështit, gjalpë, djath dhe produkte te djathit, ajkë 

qumështi, jogurt, djath grush[një mpiksje djathi e fituar nga veprimi i fermentimit të reninës 

ose acidit laktik pas ndarjes së hirrës nga qumështi. Formohet në fazën e parë të prodhimit 

të djathit.]; qumësht pluhur për qellime ushqimore; qumësht soje [zavendësues qumështi]; 

kokrra te sojes; sojë e konservuar; deserte me jogurt, kvark[lloj ajke], shllag, qumësht 

dhe/ose me bazë frutash; vaj dhe yndyrë për ushqim; supa, lëng mishi për supa dhe çorba; 

grimësira nga patatet; ushqim i gatshem dhe ushqime te ngrira,pa shtesa ose te cilat ne bazë 

përbehen nga  mishi, peshku, shpendet, shtazet e gjahut,  frutat e detit, patatet, 

frutat,perimet, produktet e qomështit, sojes dhe/ose djathit; substance dietale dhe ushqime 

te cilat nuk janë të përshtatura për  nevojat mjekësore, pa shtesa ose e cila është ne bazë e 

përberë nga mishi,peshku, shpendet,shtazët e gjahut, frutat e detit, patatet, frutat,perimet, 

produktet e qomështit, sojes dhe/ose djathit; substance dietale dhe  zarzavateve 

ushqimore,te cilat nuk janë të përshtatura për nevoja mjekësore , ne bazë proteineve dhe 

yndyrave.  

30  Kafe natyrale,kafe artificiale,çaj, kakao; kafe, çaj, kakao ose pije me bazë çokolate; 

produkte nga kafëja, kakao ose çaji për përgaditjën e pijeve jo alkoolike; miell dhe 

produkte nga drithërat, drithëra, muesli, grmësira me bazë drithërash dhe produkte nga 

mielli integral; bukë, pjekurina dhe embëlsira; embëlsirae (duke përfshirë edhe ato me 

zavendesues te sheqerit); çokolata, çokolata dhe embëlsira çokolatash; akull për ushqim; 

puding; mjaltë, melasa; sheqer, oriz, tapioka, sago; tharem, pluhur për pjekurina, nisheste 

për ushqim; krip, mustardë; majonez, salcë domatesh [keçap], uthull, salca [melmesa], 

lyrje;erëza-melmesa, ekstrakte melmesash; aroma për ushqim; pica, produkte nga picat, 

pasta nga ushqimi me miell, brumëra[noodles]; gjera ushqimore nga mielli i sojes; 

senduiçei, bukë të gjata [vekne] dhe bagete[bukë te holla e te gjata]; senduiçe; sushi[oriz 

japonez I pergaditur me uthull, krip, sheqer];  gjella te gatshme dhe ushqime te ngrira, pa 

shtesa ose te cilat ne bazë përbehen nga  nga produktet integrale, pjekurina, embëlsira, 

brumëra, fijeve te holluara te brumërave [nudl]  dhe/ose orizi; supstanca dietale dhe 

ushqime  te cilat nuk janë të përshtatura për nevoja mjekësore, pa shtesa  ose e cila ne bazë 

përbehet nga  produktet integrale, mielli te sojës, pjekurinave, embëlsirave, brumërave, 

nudle dhe /ose orizi; supstanca dietale dhe gjëra ushqimore , te cilat nuk janë të pështatura 

për nevoja mjekësore, ne bazë të hidrateve të karbonit.  

31  Fruta dhe perime të freskëta; alga për ushqim te njerëzve; fruta te arrave [fruta]  

32  Ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo alkoolike; pje nga frutat dhe lëngje 

frutash, lëngje frutash; lëngje nga perimet [pije]; shurupe dhe preparate tjera  për 

përgaditjën e pijeve. 
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(210) KS/M/ 2020/1000 

(220) 19/05/2020 

(731) Liberta Spahiu Prive Sh.p.k 

L. e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtine, 

Kosove, KS 

(740)  Liberta Spahiu Prive Sh.p.k 

L. e Prizrenit, nr. 42 10000 Prishtine, 

Kosove  

 
 

(540)  www.prive.al 

 

 
     

 

(511) 16  Gjëra të printuara, libra, broshura dhe skeda; fletë muzikore; aksesorë zyre dhe 

tavoline d.m.th. stilolapsa, blloqe shenimesh, mbajtës të biznes kartelave dhe skeda; artikuj 

letre, bileta, etiketa, kartela; magazinë, libra udhëtimi; kartela përshëndetëse; afishe, 

vauqerë dhurata, fotografi, transfere  

25  Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e 

agjencise së reklamimit; shërbimet e agjencisë së publicitetit; shërbimet e agjencisë së 

marketingut; prodhimi i filmave reklamues; dhënja me qira e kohës së reklamimit në 

mediat e komunikimit.  

41  Shërbimet edukative; shërbimet trajnuese; shërbime argëtuese; aktivitete sportive dhe 

kulturore; regjia, shpërndarja dhe prodhimi i filmave; ofrimi i informatave në fushën e 

argëtimit; modelingu për artistë; shërbimet e studiove filmike; prezentimi i shfaqjeve të 

ndryshme; prodhimi i programeve dhe emisioneve televizive argëtuese; shërbimet e 

studiove inçizuese; organizimi dhe prodhimi i shfaqjeve të ndryshme televizive; ofrimi i 

programeve televizive; shërbimet e zbavitjes televizive; revista online si blogje që 

paraqesin mendime personale në fushën e interesit të përgjithshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1004 

(220) 20/05/2020 

(300) Z-201871283  21/11/2019  SI 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  NLB Lease&Go 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime te agjencive të eksport-importit;shërbime të agjencive për informata 

biznesi;huazim i makinave dhe paisjeve të zyrave (me përjashtim të kompjuterëve);përpilim 

i statistikave;shërbime kontabiliteti dhe libërmbajte;hartim i deklaratave të 

llogarive;auditim/auditim i libërmbajtjes;administrim biznesi dhe funksione zyre;përgatitje 

e taksave;konsulta profesionale biznesi;menaxhim biznesi dhe organizim i 

konsultave;konsulta për menaxhim personeli;konsulta për menaxhim biznesi;përgatitje 
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njoftimeve për shtyp;reklamim direkt nëpërmjet postës;asistencë menaxhimi komerciale 

ose industriale;përditësim i materiait reklamues;shërbime të ekspertëve të efikasitetit të 

biznesit;hulumtim tregu;vlerësime biznesi;hulumtim biznesi;pyetje (kërkesa) 

biznesi;reklamim;shërbime marketingu;shërbime reklamimi;marëdhënje me 

publikun;reklamim televizioni;parshikime ekonomike;analiza të kostos së çmimit;informata 

biznesi;sondazh opinioni;menaxhim i skedave kompjuterike;futje dhe nxjerje e të dhënave 

në formë standarde për rivendosje me aplikacione vetanake;menaxhimin dhe drejtimin e 

sistemit të përpunimit të të dhënave të biznesit;procesuim administrativ i të 

dhënave;menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime 

administrative);huazim i hapsireës për reklamim;huazim i materialit reklamues;organizim i 

panaireve për qëllime komerciale ose reklamues;administrim biznesi për licencim të 

mallrave dhe shërbimeve për të tjerë;shërbime të jashtme (asistence biznesi);qeradhënije e 

makinave dhe paisjeve për zyre;qeradhënie e makinave të zyrave.  

36  Shërbime bankare dhe financiare; bankieri; bankieri private; shërbime të bankierisë 

elektronike; telbankeri; lizinë; lizinë operative; financim i blerjes me qera; aranxhim i 

financave për lizinë; huadhënie, kredi,  dhe shërbime të finacimit të qerasë; kredi për blerje 

qeraje; aranzhim i marëveshjeve për qera; aranzhim i qerasë për qea të pronës komerciale; 

lizinë e pronës së patundshme; sigurimi i fondeve për blerje me qira dhe qira; sigurim i 

informacioneve lidhur me lizinin dhe qeranë; marje me qera të pasurive të patundshme; 

shërbime të dhënie së tokës me qera; qeradhënie ose marje me qera të ndërtesave; 

qeradhënie të zyrave (patundshme); agjenci brokeri për qeradhënie ose qeramarje të tokë; 

qeradhënie të patundshmërive; qeradhënie dhe qeramarje e godinave; aranzhim i 

marëveshjeve për qeradhënie dhe qeramarje për patundshmëritë, qeradhënie dhe qeramarje 

e tokës; qeradhënie dhe qeramarje e apratamenteve; qeradhënie dhe qeramarje e shtëpive; 

adminstrimim qështjeve financiare; financim dhe shërbime financimi; shërbime financiare; 

brokeri; kuota burse; shërbime monetare; udhëheqje e transkacioneve finaciare; qështje 

monetare; kontrollimi i shënimeve bankare; marje depozi; shërbime të ruatjes se depozitave 

me vlerë; ofim i mundësisë për rsigurimin e lehtësirave për depozita; kujdestari; 

transaksione dhe transfere finasiare, dhe shërbime pagesash; kijdestari financiare; 

planifikim dhe menaxhim financiar; menaxhim pasurie; administrim besimit; menaxhim i 

aseteve finaciare; shërbime investimi në kompani investuese, fonde reciproke, kompani 

pensionesh dhe foinde pensionesh në tregjet e kapitalit të brendshëm dhe te jashtëm; 

konsulta investimesh; investime kapitale; shërbime të kursimeve bankare; faktorizimi, 

pastrimit financiar; analizë finansiare; shërbime të pagesave administartive; transvere 

elektronike të fondeve; menaxhim financiar të kompanive; menaxhim i asteve individuale; 

informin, të dhëna dhe shërbime konsultash në lëmin e finacave dhe bankerisë; shërbime 

brokeri për aranxhim të financave me institucion tëtjera financiare; shërbime financiare 

brokeri; verifikim i kartelave kreditore; transkacione elektronike të kartelave kreditore; 

shërbime financiare që operojne me kartela; shërbime të kartelave kreditore dhe të kartelave 

pagesore; procesuim i pagesave të kartelave kreditore; procesuim i pagesave të debit 

kartelave; shërbime financiare lidhur me lëshimin e kartelave bankare dhe debit kartelave; 

shërbime të transfertave të parave duke përdorur kartela elektronike, shërbime këshilluese 

për kartela kreditore; sigurim i informacioneve lidhur me transkacionet e kartelave 

kreditore; shërbime të tregtimit dhe këmbimit valutor; shërbime këshilluese për këmbime të 

jashtme valutore; këmbim virtual valutor; sigurim i këmbimeve të listave valutore; sigurim 

i informacioneve lidhur me transkacionet e jashtme; sigurim i informatave financiare; 
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procesuim të informatve finaciare; përgatitje të informatave investuese; shërbime 

informatash lidhur me financat; shërbime informatash lidhur me bankerinë; sigurim i i 

informatave për llogarinë bankare nëpërmjet telefonit;  shërbime të informateve për 

llogarinë bankae; shërbime të informatave të kompjuterizuara lidhur me çështje bankare; 

konsulta pensionesh; shërbime ë këshillave financiare lidhur me planet e pensionimit; 

menaxhim investimeve të fondeve pesnionale; shërbime të administrimit të fondeve 

pesionale; shërbime të kthimit të borxheve dhe faktorizimit; aranxhim i sigurimit të 

financave; lidhje dorzani (garanci); shërbime të vlersimit të kredisë; evaulim i vlerës së 

kredisë së kompanive dhe personave privat; shërbime garancie; shërbime të tregtimit të 

letrave me vlerë dhe mallrave; shërbime të sigurimit të depozitave; menaxhim i letave me 

vlerë; këshillim për shitjen dhe blerjen e letrave me vlerë; sigurim i informacioneve për 

teregun e aksioneve; shërbime informimi për letrat me vlerë, blerje dhe lëshim i çeqeve të 

udhëtimit dhe letrave kreditore; lëshimi i tokenit me vlerë si shpërblim për besnikërinë e 

konsumatorit; blerje e çeqeve dhe kambialeve; verifikim i çeqeve; tregtim të derivateve 

financiare; vlerësime të nënshkrimit të sigurimeve dhe vlerësime të rrezikut për qëllime 

sigurimi; informaa sigurimi dhe finaciare  dhe shime konsultas; shërbime informatash 

lidhur me siguracionet; risigurime; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e 

pronës dhe paisjeve; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin nga aksidentet; 

shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e jetës; shërbime konusltash dhe 

brokeri lidhur me sigurimin e automjeteve; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me 

sigurimin shëndetsor; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e udhëtimeve; 

garanci e sigurimeve; shërbime sigurimi lidhur me kartelat kreditore; shërbime sigurimi 

lidhur me huatë; shërbime sigurimi lidhur me mbrojtjen e hipotekave; hetime siguracioni; 

administrim i çështjeve financiare lidhur me patundshmërinë; shërbime për regjistrimin e të 

drejtës së pronës në regjistrin e tokës, që nuk përfshihet në klasat tjera; agjenci shtëpisë; 

ndarje e kohes për patundshmëri; shërbime të zyrave për akomodim (apartementeve); 

shërbime të dorzanit për patundshmëri; planifikim financiar të patundshmërinë; financim të 

projekteve zhvillimore të patundshmërisë; mbledhje e qerave; biro akomodimi (prona të 

patundshme); çështje të patundshmërive; brokerim i patundshmërive; konsulta 

patundshmërie; sigurim i informatave lidhur me pronën (patundshmërinë); asisitencë  lidhur 

me përvetësimin dhe interesat financiare të patundshmërive; shërbime këshilluese lidhur me 

vlerat e patundshmërive; shërbime këshilluese lidhur me pronësinë e patundshmërive; 

konsulta në blerjen e patundshmërive; shërbime në menaxhimin e afateve kohore për 

pronën; menaxhim i pronës; qeramarje të patundshmërive; menaxhim të pronave 

komerciale; aranxhim i sigurimit të financave për operacionet ndërtimore; kreditim kundër 

sigurimeve; aranxhim financiar për projekte sportive, kulturore dhe zbavitëse; shëbime 

lëmoshe (bëmirsie) në lëmin e donacioneve monetare; sponzorim financiar; sponzorim 

financiar për ngajrje kulturore; araxhim i aktiviteteve bëmirëse për mbledhjen e fondeve; 

shërbime të fondit dashamirës; financim turme; mbledhje e fondeve të bëmirsisë në kuptim 

të ngajrjeve zbavitëse; vlerësim stolish; vlerësimpatundshmërie; vlerësim antikvitetesh; 

vlersim arti; vlerësim i metaleve të çmuara; vlerësim i gurëve të çmuar; vlersim i 

automjeteve dhe anijeve; vlersim të patundshmërive; vlersim numizmatik; sigurim i 

informacioneve, konsultave dhe këshillave në lëmin e vlersimit financiar; shërbime 

vlersimi për çëllime fiskale; shërbime të vlerësimit të pronës për çëllime fiskale, shërbime 

të vlesimit të pronës intelektuale; shërbime konsultuese për taksat (jo për kontabilitet); 

qeradhënie dhe qeramarje të hapsirave për duqanet me pakicë; qeradhënie dhe qeramarje të 
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paisjeve të brendshme për shitore.           

37  Qeradhënie dhe qeramarje të makinerive ndërtimore, paisjeve dhe veglave; qeradhënie 

dhe qeramarje e ndertimeve, shembjeve, veglave për pastrim dhe mirëmbajtje, paisjeve dhe 

uzinave; qeradhënie dhe qeramarje të platformave dhe skeleve;  qeradhënie dhe qeramarje 

të makinerive dhe paisjeve pë rndërtimtari; qeradhënie dhe qeramarje të vinçave (pasije 

ndertimtarie); qeradhënie dhe qeramarje të aprateve për ngritje; sigurim i informacioneve 

lidhur me qeradhënien e makinave dhe aprateve ndërtimore; qeradhënie dhe qeramarje të 

kompresorëve me gaz ose me ajr;  qeradhënie dhe qeramarje e paisjeve të puntorive 

automobilistike; qeradhënie dhe qeramarje të makinave për prodhimin e gomave ; 

qeradhënie dhe qeramarje e makinave dhe paisjeve  për larje dhe pastrim; qeradhënie dhe 

qeramarje te tharësve për lavanderi.  

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet 

terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit, 

teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit 

nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve 

dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen 

nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i 

fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike 

fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese; 

transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e 

veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur, 

tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave 

në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim 

i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e 

bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të 

telekomunikimit.    

39  Qeramarje dhe qeradhënje të veturave; qeramarje dhe qeradhënje të automobilëve; 

qeramarje dhe qeradhënje të shtëpive automobilistike; qeramarje dhe qeradhënje të 

çikletave; qeramarje dhe qeradhënje të autobusëve; qeramarje dhe qeradhënje të 

motoçikletave; qeramarje dhe qeradhënje të skuterëve; qeredhënie e veturave; prenotim i 

makinave me qera; regullim i qerasë për të gjitha mjetet e transportit; qeramarje dhe 

qeradhënje të vend parkimeve të garazheve; qeramarje dhe qeradhënje të garazheve; 

qeramarje dhe qeradhënje të objekteve përruajtje (magazina); qeramarje dhe qeradhënje të 

vaporëve; qeramarje dhe qeradhënje të të anijeve, barkave dhe lundrave me vela; qeramarje 

dhe qeradhënje të limaneve prë anije; qeramarje dhe qeradhënje të anijeve për kargo; 

qeramarje dhe qeradhënje automjeteve për kargo; qeramarje dhe qeradhënje të vagoneve; 

qeramarje dhe qeradhënje të kamionëve për transport të automobilëve; qeramarje dhe 

qeradhënje të veturave të specializuara dhe për punë; qeramarje dhe qeradhënje të 

kamionëve për ngritje me pirun; qeramarje dhe qeradhënje të rimorkiove; qeradhënie e 

automobilëve; qeradhënie e varkave; qeradhënie e aeroplanëve; qeradhënie e veturave për 

udhtarë; qeradhënie e kargo veturave; qeradhënie e traktorëve; qeramarje dhe qeradhënje të 

automjeteve dhe varkave për zjafikikje; qeramarje dhe qeradhënje të aeroplanëve; 

qeramarje dhe qeradhënje të avionëve; qeramarje dhe qeradhënje të pjesëve për avionë; 

qeradhënie e traktorëve; qeramarje dhe qeradhënje të makinave për korje; qeramarje dhe 
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qeradhënje të rmorkiove; qeramarje dhe qeradhënje të pjesëve për automjete; qeramarje dhe 

qeradhënje të veturave elektrik; rregullim i marjes me qera të automobilëve; prenotim i 

marjes së automobilëve me qera; qeramarje dhe qeradhënje të veturave për tërheqje dhe 

rimorkiove; qeradhënie e rimorkiove për automobilë; qeradhënie e makinave për lëvizje 

dhe për korje; qeradhënie e ashensorëve; shërbime për ndarjen e automobilëve; shërbime 

për ndarjen e biçikletave, motoçikletave dhe skuterëve elektrik;qeramarje dhe qeradhënje të 

frigoriverëve ngrirës për nevoja shtëpiake; qeramarje dhe qeradhënje të frigoriverëve 

ngrirës për nevoja komerciale.  

40  Qeramarje dhe qeradhënje të aparateve për kondicionim; qeramarje dhe qeradhënje të 

paisjeve për pstrim të ujit dhe ajrit; qeramarje dhe qeradhënje të gjeneratorëve elektrik; 

qeramarje dhe qeradhënje të trasformatorëve elektrik; qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve 

për gjenerim të energjisë; qeramarje dhe qeradhënje të aparateve për ngrirje; qeramarje dhe 

qeradhënje të aparateve për nxehje; qeramarje dhe qeradhënje të aparateve për saldim; 

qeramarje dhe qeradhënje të makinave elektrike për saldim; qeramarje dhe qeradhënje të 

ventilatorëve elektrik për ftohje; qeramarje dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për 

bërjen e letrës; qeramarje dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për punimin e letrës; 

qeramarje dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për kartonit të valëzuar; qeramarje 

dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për bërjen e tulit të letrës; sigurim i 

informacioneve lidhur me qeradhënien e makinav edhe aparateve për printim; qeramarje 

dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për përpunim ët ushqimit; qeramarje dhe 

qeradhënje të makinave dhe aparateve për përpunimin e pijeve; qeramarje dhe qeradhënje 

të makinave dhe aparateve për përpunimin e drurit; qeramarje dhe qeradhënje të makinave 

për punimin e metalit; qeramarje dhe qeradhënje të makinave për përpunimin e plastikës.  

41  Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sportive dhe kulturore; galeri artesh; 

shërbime on-line të galerive të artit; sigurim i lehtësirave muzeale (prezantim, ekspozita); 

organizim i ekspozitave; qeradhënie e artizaneleve; fotografi; raportim fotografik; 

informata për zbavitje; informata për arsim; arsimim dhe mësim në lëmin e bankierisë dhe 

galerive; shërbime klubi (zbavitje ose arsimim); sgurim on-line i publikimeve elkektronike, 

jo të shkrkueshme; publikim i librave; produksion i shfaqjeve (zbavitjeve); publikim i 

teksteve, të ndryshëm nga tekstet publicitare; rregullim dhe drejtim të kolumneve, 

konferecave, kongreseve, seminareve, simpoziumeve; organizim i ekspozitave për qëllime 

edukative ose kulturore; organizim dhe udhëheqje e shfaqjeve kulturore dhe artistike; 

organizim i shfaqjeve (shërbime impresive); redaktim i fjalimeve dhe imazheve; udhëheqje 

puntorive dhe seminareve në vlersimin e artit; marrja me qira e objekteve dhe pajisjeve 

sportive.  

42  Qeramarje dhe qeradhënje të kompjuterëve; qeramarje dhe qeradhënje të programeve 

kompjuterike; qeramarje dhe qeradhënje të pjesëve periferike të kopmjuterëve; qeramarje 

dhe qeradhënje të harduerit kompjuterik; qeradhënie dhe mirëmbajtje e softuerit 

kompjuterik; qeradhënie e softuerit të bazë së të dhënave; qeradhënie shërbime të softuerit 

operativ për rrejtet kopmjuterike; shërbime të ndarje së kohës për kompjuterë.    

43  Qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve për ketering; qeramarje dhe qeradhënje të 

mobiljeve, qarqafëve, aranzimeve të tavolinës, dhe paisjeve për furnizim me pije dhe 

ushqim; qeramarje dhe qeradhënje të tavolinave të punës për kuzhina;  qeramarje dhe 

qeradhënje të aparateve për gatim; qeradhënie të pianurave elektrike; qeramarje dhe 

qeradhënje të paisjeve për gatim për qëllime industriale; qeramarje dhe qeradhënje të 

shpërndarsve të ujit të pishëm; qeramarje dhe qeradhënje të mbulesave për tavolina; 
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qeramarje dhe qeradhënje të enëve për ngrohje;  qeramarje dhe qeradhënje të makinave dhe 

paisjeve për industrinë ushqimore; qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve për ushqim dhe 

pije; qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve për bar; qeramarje dhe qeradhënje të karigeve, 

tavolinave, qarqfëve për tavolina, qelqurinave; qeradhënie e mobiljeve; qeramarje dhe 

qeradhënje të tendave; shërbime të turizmit vendor; qeramarje dhe qeradhënje të mobiljeve 

për prezantim; qeramarje dhe qeradhënje të mobiljeve për konferenca.                                               

44  Qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve mjeksore;qeramarje dhe qeradhënje të 

shtretërve;qeramarje dhe qeradhënje të aparateve dhe instalimeve të teknologjisë 

mjeksore;qeramarje dhe qeradhënje të pasisjeve për shuarjen e zjarit;qeramarje dhe 

qeradhënje të paisjeve për ferma;qeramarje dhe qeradhënje të pasijeve për bujqësi, 

akuakulturë, kophstari dhe pylltari;sigurim i nformatave lidhur me qeradhënien e paisjeve 

për ferma.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1005 

(220) 20/05/2020 

(731) Deere & Company One John Deere 

Place Moline, Illinois 61265-8098, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)  BLUE RIVER TECHNOLOGY  

 

 
     

 

(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 
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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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1039 

(220) 21/05/2020 

(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)  Melinera 

 

 
     

 

(511) 4  Qirinj dhe fitila për ndriçim; qirinj aromatizues; qirinj për bredh, qirinj të 

parfumosur.  

6  Figura të vogla (statuja) nga metali i zakonshëm  

9  Magnet dekorativ.  

11  Aparate për ndriçim, llamba elektrike dhe instalime ndriçimi për qëllime dekorative; 

llamba të vogla elektrike për bredh.  

14  Figura të vogla (statuja) nga metali i çmuar.  

16  Letër, kartuq dhe produkte nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë); kutia nga 

kartuqi ose letra; gjëra të shtypura; artikuj për libërlidhje; fotografia; panoramë; kartela 

paspartu (passe-partout); letër dekoruese, letër për mbështjellje; shirita nga letra/shirita për 

mbështjelljen e dhuratave; folje për mbështjelljen e dhuratave; tabelë shkolle (drrasë e 

zezë); Figura të vogla (statuja) të bëra nga përzierjet me letër; kalendarë.  

18  Kutia nga lëkura ose imitim i lëkurës nga mbeturinat e materialeve të lëkurës dhe drurit  

19  Figura të vogla (statuja) nga guri, betoni apo mermeri.  

20  Pasqyra; korniza për fotografi, letva të holla për korniza për fotografi; produkte, të cilat 

nuk janë të përfshira në klasë tjera, nga druri, tapa, kallami, thupra, brirët, ashti (kockë), 

fildishi, ashti i balenës, guaskat, qelibari, perla, shkumë deti dhe zëvendësuesit për të gjitha 

këto materiale ose plastike; kuti nga druri ose sintetika; perde dekoruese nga perlat; perde 

nga bambusi; këmbana të cilat lëvizin nga era (dekorative); vazo, varëse grepi, mbajtëse për 

ombrella, mbajtëse për gazeta; dërrasa, rafte nga druri ose plastika; figura të vogla (statuja) 

nga druri, dylli, gipsi ose plastika.  

21  Gjëra prej qelqi, produkte nga porcelani dhe poqari, të cilat nuk janë të përfshira në 

klasë tjera; dhurata dhe gjëra artistike nga qelqi, porcelani, qeramika ose plastika, 

posaçërisht, vazo, enë, pjata, kutia për amvisëri dhe kuzhinë, korpa për përdorim shtëpiak, 

qypa, dekanter (enë për ajrosjen e verës), tabaka për amvisëri, shtroja; shandanë, të gjitha 

mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; figura të vogla (statuja) nga porcelani, 

poqari ose qelqi; filxhan nga steatiti (mineral tektonik); shishe; enë për përdorim në 

amvisëri; kovë për ujitje; mbajtëse për qirinj, pajisje për fikjen e qirinjëve.  

26  Dantella dhe qëndisje, shirita dhe gajtan, lule artificiale, fruta artificiale; kurora nga 

lulet artificiale  

27  Tapetë (letër muri).  

28  Dekorime për bredh, bredh nga materiali sintetik; mbajtëse qirinjsh për bredhin e vitit të 

ri, borë artificiale për bredh, bazament për bredh.  
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31  Lule të thata dhe bimë të thata për dekorim; kurora me lule të freskëta.  

34  Take tuke.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1116 

(220) 04/06/2020 

(731) Bujar Hajdini NTP ILIRI GR 

Lagja Janina, Veterrnik, Prishtine., KS 

(591) E Bardhe dhe e Zeze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, sherbime te shitjes me shumice te produkteve 

per veshmbathje nga tekstili.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1117 

(220) 04/06/2020 

(731) Bujar Hajdini NTP ILIRI GR 

Lagja Janina, Veterrnik, Prishtine., KS 

(591) E bardhe e Zeze 

 
 

(540)  ILIRI GR  

 

 
     

 

(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, sherbime te shitjes me shumice te produkteve 

per veshmbathje nga tekstili.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1125 

(220) 05/06/2020 

(300) 76503  07/01/2020  JM 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SPACES 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa dhe preparate dietike; shtesa ushqimore; shtesa për ushqim; shtesa 

vitaminash; shtesa minerale; shtesa bimore dhe ekstrakte bimore; antioksidantë  

30  Embëlsirat jo-mjekësore, bombona dhe pastila me preparate bimore  

34  Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; qese të nikotinës pa duhan  për përdorim 
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oral (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); burmut me duhan (burmut:pluhur i 

fermentuar nga gjethet e duhanit); snus me duhan; burmut pa duhan; snus pa duhan; duhan 

për mbështjellëje; duhan për llulla; produkte nga duhani; zavendësuesit e duhanit (të cilët 

nuk janë për përdorim në mjekësi); cigare; puro; çakmak; shkrepësa; produkte për 

duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; makina xhepi për 

mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubave të letrës  me duhan; cigare 

elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohen.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1129 

(220) 05/06/2020 

(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)  VEGAN LEVEL 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të përpunuara (duke përfshirë arra, bishtajore); zavendësime të 

mishit; zavendësime të mishit me bazë perimesh; zavendësime të mishit më bazë bimësh; 

zvendësime të shpendëve; produkte më bazë si zëvendësues të mishit të shpendëve; 

zavendësues të shpendëve  me bazë bimore; zavendësues vegjetarian dhe vegan  të 

produkteve të mishit; suxhuk vegjetarian dhe vegan; proteina bimore të formuara të testuara  

të cilat shfrytëzohët si zavendësuese të mishit; copa mishi vegjetariane dhe vegane; ushqim 

të gatshëm i cili kryesisht përbehët prej nga zëvendësuesit e mishit; ushqimi i gatshëm që 

përbëhet kryesisht nga zëvëndësues të shpendëve.  

30  Embëlsira nga brumi dhe produkte embëlsirash; embëlsira, torte, pite dhe biskota; 

brumëra ushqyese; bukë; bukë nga kallëpi; pjekurina (pjekurina të grimësuara mirë); bukë 

françeze [baguette]; gjevrek; pite (bukë arabe); rrathë të mbushur nga brumi (lloj senduiçi); 

lyrës të njelmët, chutney lyrës dhe pasta (chutney: një krem më erëza e bërë nga fruta ose 

perime me uthull, erëza dhe sheqer, me origjinë nga India); majoneza vegane. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1135 

(220) 08/06/2020 

(300) 018165135  12/12/2019  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VEGAN LEVEL FOOD 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të përpunuara (duke përfshirë arra, bishtajore);zavendësime të 

mishit;zavendësime të mishit me bazë perimesh;zavendësime të mishit më bazë 

bimësh;zvendësime të shpendëve;produkte më bazë si zëvendësues të mishit të 
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shpendëve;zavendësues të shpendëve  me bazë bimore;zavendësues vegjetarian dhe vegan  

të produkteve të mishit;suxhuk vegjetarian dhe vegan;proteina bimore të formuara të 

testuara  të cilat shfrytëzohët si zavendësuese të mishit;copa mishi vegjetariane dhe 

vegane;ushqim të gatshëm i cili kryesisht përbehët prej nga zëvendësuesit e mishit;ushqimi 

i gatshëm që përbëhet kryesisht nga zëvëndësues të shpendëve  

30  Embëlsira nga brumi dhe produkte embëlsirash; embëlsira, torte, pite dhe biskota; 

brumëra ushqyese; bukë; bukë nga kallëpi; pjekurina (pjekurina të grimësuara mirë); bukë 

françeze [baguette]; gjevrek; pite (bukë arabe); rrathë të mbushur nga brumi (lloj senduiçi); 

lyrës të njelmët, chutney lyrës dhe pasta (chutney: një krem më erëza e bërë nga fruta ose 

perime me uthull, erëza dhe sheqer, me origjinë nga India); majoneza vegane. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1168 

(220) 11/06/2020 

(300) 018165620  12/12/2019  EU 

(731) Tedi GmbH & Co. KG Brackeler 

Hellweg 301 44309 Dortmund, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  “Shërbime të shitjes me pakicë, tregti me porosi përmes postës (duke përfshirë atë 

përmes internetit), lidhur me kimikatet për qëllime industriale, shkencore, fotografike, 

agrikulturore, hortikulturës, pylltarisë, rrëshira artificiale të papërpunuara, platikë e 

papërpunuar, plehra, përbërje për shuarjen e zjarrit, përgatitje për kalitje dhe saldim, 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve, substanca për regjje, ngjitës që përdoren në 

industri, ngjyra dhe llaqe, brusha për ngjyrosje, substanca kundër ndryshkut, konzervues 

për dry, substanca për ngjyra, largues të shkëlqimit, rrëshira natyrale të papërpunuara, 

metale në formë të fletëzave dhe pluhurit për ngjyrosës dhe zbukurues, shtypës dhe artisë, 

detergjente për produkte pastrimi, kozmetikë, produkte kozmetike, parfumeri dhe vajra 

esenciale, pasta për dhëmbë, shampona, karburante dhe ndezës, qirinjë, dhe yndyra, ilaçe 

farmaceutike, materiale për fashime, fungicide, herbicide, pesticide, preparate farmaceutike 

dhe veterianre, leukoplaste, dezinfektues, substanca dietale të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqime për foshnje, materiale ndërtimi nga metali, mallra nga metali, 

gjegjësisht shporta nga metali, vepra arti nga metali, figurina nga metali, skulptura nga 

metali, varëse rrobash nga metali, kanaçe nga metali, yzengji nga metali, artikuj nga metali, 

kasaforta, kuti për para, vegla makinerie për trajtimin e materialeve dhe prodhimit, makina 

për shpuarje, aparate pastrimi që përdorin avullin, dynamod, grykore me kunja [makina për 

bluarje], trapan elektrik të dorës, vegla që mbahen në dorë përpos atyre që operohen me 

dorë, makina planifikimi, mulli të bluarjes për kafe, përpos atyre që operohen me dorë, 

sharra zingjiri, pistoleta elektrike për ngjitës, makina elektrike të kuzhinës, largues të 

mbeturinave (makineri), makina për qepje, mulli të piperit, përpos atyre që operohen me 
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dorë, makina për përzierje, makina sharruese, makina për prerje, spërkatës të ngjyrës, 

fshesa elektrike me vakum, torba për fshesa elektrike, zorre për fshesa elektrike, makina 

larëse, kandele ndezëse për makina me djegie të brendshme, motora dhe makina, mjete të 

agrikulturës përpos atyre që operohen me dorë, vegla, vegla kopshti, takëme kuzhine, 

gërshërë, thika, mjete rroje, pajisje shtëpiake, aparate elektrike dhe elektronike, gjegjësisht 

telefona të mënçur, tablet kompjutera, aparate telekomunikimi dhe aparate për përpunimin 

e të dhënave, aparate argëtimi, kamera, këllëfe për syze dhe gjyzlykë, kompjuterë, softuerë, 

aksesorë kompjuteri, telefona, bartës të memories, CD dhe DVD të zbrazëta dhe të para-

incizuara, bateri elektrike, shuarës të zjarrit, aparate dhe instrumente mjekësorë, produkte 

kontraceptive, artikuj ortopedik, llampa dhe poça të dritës, aparate elektrike shtëpiake, 

pajisje ndriçimi, automjete dhe aksesorë për automjete, fishekzjarre, ora, stoli, instrumente 

muzikore, libra dhe zhurnale, gazeta, pajisje për shkrim, gërshërë, pajisje për zyrë, 

materiale për paketim, materiale udhëzuese dhe mësimdhënëse, ngjitës për artikuj zyre, 

artikuj zyre, mallra nga plastika, gjegjësisht materiale izoluese, torba për paketime dhe 

qeska paketimi, çarçafe mbuluese dhe copa çarçafësh, mallra nga lëkura, gjegjësisht çanta 

dore, dosje dokumentash, qafore për kafshë, kuti, çanta shpine, thasë, këllëfe dhe çanta për 

çelësa, valixhe, çanta dore, këllëfe, shporta, ombrella dhe çadra dielli, materiale ndërtimi, 

mobilje dhe orendi, vepra arti, artikuj zbukurimi, kontejnerë shtëpiak, artikuj shtëpiak, 

vegla shtëpiake apo kuzhine, kuti për ruajtjen e ushqimit, varëse të xhaketave, poçeri, gota, 

filxhane, tenxhere, pajisje pastrimi, litarë dhe kabllo, rrjeta, fije dhe penjë, mbulesa krevati 

dhe mbulesa tavoline , peshqirë për duar, veshje, mallra tekstili, këpucë, mbulesa për kokë, 

kinkaleri, pulla, lule artificiale, tepihë dhe mbulesa, tapiceri muri, rrogoz, lodra dhe artikuj 

për lojë, zbukurime për bredh të krishtlindjes, artikuj gjimnastike apo sportive, novacione 

për festa, artikuj erotik, gjëra ushqimore, produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe 

pylltarisë, artikuj ushqimor për kafshë, pije alkoholike, pije jo-alkoholike, cigare, duhan, 

artikuj dhe shkrepësa për duhanpirës, produkte duhani; shërbime të reklamimit, marketingut 

dhe promocionit; shërbime të ndihmesës në biznes, menaxhim dhe shërbime administrative; 

shërbime të analizave të biznesit, hulumtimit dhe informatave; ofrime online të informatave 

të biznesit dhe atyre komerciale; ofrime të informatave biznesore përmes një uebsajti; 

shërbime të ankandeve; shërbime referimi; blerje kolektive; vlerësime komerciale; 

përgatitje të konkurencave; shërbime të porositjes; shërbime të krahasimit të çmimeve; 

shërbime prokurimi, për tjerët; shërbime abonimi; shërbime që ofrohen nga një mbajtës i 

franshizës, gjegjësisht ndihmesë në funksionimin apo menaxhimin e ndërmarrjeve  

industriale apo komerciale; ofrime të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe 

shërbimeve; porositje të stokut të kompjuterizuar; negocime dhe përmbyllje të 

transaksioneve për palët e treta; negocime dhe përmbyllje të transaksioneve për palët e 

treta; shërbime të programeve të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; ekspozita dhe panaire; 

shërbime të marketingut përmes makinave të kërkimit; shërbime reklamimi që ofrohen 

përmes internetit; optimizim të trafikut të uebsajeve; optimizim të makinave të kërkimit; 

reklamime paguaj-për-klikim; reklamime online.” 
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(210) KS/M/ 2020/1171 

(220) 12/06/2020 

(731) “ORIENTAL” SHPK Rr. “Rilindja 

Kombëtare” , Malishevë, Republika e 

Kosovës, KS 

(526) 7Days 
 
 
 

(540)  7Days 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.  

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

Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

spcializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1183 

(220) 16/06/2020 

(731) Nexhmedin Arif MerrJep Com  

Nexhmedin Arif, S.Kozjak, 7310 Resen, 

Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Nexhmedin Arif MerrJep Com  

Sheshi Nena Tereze, Obj 31 Hyrja 1 Banesa 

Nr.11 
 

(540)  MerrJep  

 

 
     

 

(511) 35  Kryerja e puneve apo menaxhimi i nje ndermarrje komerciale 

Menaxhimi i puneve afariste biznesore apo funksioneve komercialiste te nje industrie apo 

ndermarrje komerciale.  

Sherbimet e kryera nga nje perfaqesi reklamuese se pari duke marre  komunikimin ndaj 

publikut, deklaratat apo njoftimet nga shperndarjet ne lidhje me te gjitha llojet e produkteve 

dhe sherbimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1184 

(220) 16/06/2020 

(731) Nexhmedin Arif MerrJep Com  

Nexhmedin Arif, S.Kozjak, 7310 Resen, 

Republic of North Macedonia, MK 

(591) E kuqe, E verdhë, E gjelbërt  

E zezë 

(740)  Nexhmedin Arif MerrJep Com  

 

(540)   
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Nexhmedin Arif, S.Kozjak, 7310 Resen, 

Republic of North Macedonia 
 

     

 

(511) 35  Kryerja e puneve apo menaxhimi i nje ndermarrje komerciale 

Menaxhimi i puneve afariste biznesore apo funksioneve komercialiste te nje industrie apo 

ndermarrje komerciale.  

Sherbimet e kryera nga nje perfaqesi reklamuese se pari duke marre  komunikimin ndaj 

publikut, deklaratat apo njoftimet nga shperndarjet ne lidhje me te gjitha llojet e produkteve 

dhe sherbimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1185 

(220) 17/06/2020 

(300) 018168270  17/12/2019  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bon Gelati 

 

 
     

 

(511) 30  Akull, akullore, jogur i ngrirë dhe akullore e ftohtë; kafe e akullt; pije nga 

akullorja; produkte të ëmbla të ngrira; kaush për akullore; torta të ngrira; produkte të ëmbla 

të ngrira të cilat përmbajnë akullore; pije me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore 

(affogato); produkte ëmbëlsirash në formë lëpise; aroma natyrale për akullore (përveq 

esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i akullt; torta me shtresë të lëmuar; shtesa 

pregaditore aromatike për akullore; pije të akullta me bazë kafeje; sheqer, ëmbëltues 

natyral, shtresa të lëmuara të ëmbla dhe të mbushura, produkte bletësh; akullore (substanca 

për lidhjen e përzierjes së akullores).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1200 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K. Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kalter e hapur, E Kalter e 

(540)   
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mbyllur, E Kuqe, E Zezë, E Verdhë 

Pink, E Arit 

(740)  PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1201 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K. Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër e hapur, Pink/Roze 

E Zezë, E Hint 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  
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(210) KS/M/ 2020/1202 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K. Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër, Pink/Roze 

E Zezë, E Hint 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1203 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K. Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër e hapur, E Kaltër e 

mbyllur, E kremt, Vjollce, E Kuqe 

E Portokallt, E Verdhë, E Arit 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 
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qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1204 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër e hapur 

E Kaltër e mbyllur, E Kremt, E Verdhë 

Pink/Roze, E Kuqe, E Hint, E Gjelbert 

E Arit 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1205 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër e hapur, E Kaltër e 

mbyllur, E Kremt, E Arit 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 
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emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1206 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër e hapur, E Kaltër e 

mbyllur, E Kremt, E Kuqe, E Zezë 

E Verdhë, E Gjelbert, E Arit 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1207 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër e hapur, E Kaltër e 

mbyllur, E Kremt, E Kuqe, E Arit 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 
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mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1208 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1209 

(220) 19/06/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltër, E Kremt, E Hint 

E Arit 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 
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mjekesore; substancat dietike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materjalet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet  

21  Enet dhe kutite e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfungjeret, furçat(perveç furçave 

te bojes); materialet per krijimin e furçave; artikujt per pastrim; tufat prej çeliku per ferkim, 

qelqi i perpunuar ose gjysme i perpunuar(perveç xhamit qe perdoret ne ndertimatari), 

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1212 

(220) 22/06/2020 

(731) ARIVIA Industrial and Commercial 

Societe Anonyme trading as ARIVIA SA. 

Block 31, DA13, Phase B, Industrial Area, 

Delta Municipality, 22 Thessaloniki, GR-

570, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  VIOLIFE 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshet e egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, recelra, komposto; vezë; qumështi dhe 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim; krem per lyerje buke; perime, fruta, 

djathë, djathë krem dhe krem për lyerje me bazë bimore; produktet e qumështit dhe 

zëvendësuesit e qumështit; krem për lyerje prej qumështi; krem për lyerje me bazë 

qumështi; krem për lyerje qumështi me pak yndyrë; krem për lyerje jo prej qumështi; 

gjalpë; përgatitje gjalpi; zëvendësues të gjalpit; koncentrat gjalpi; gjalpë i përzier; gjalpë 

pikant; gjalpë farash; gjalpi i bërë nga arrorët; gjalpë kakao; gjalpë arrorësh pluhur; 

margarinë; zevendesuesit e margarines; Krem per lyerje me bazë yndyre të ngrënshme për 

bukë; krem; salcë kosi; pluhur krem; krem artificial (zëvendësues të produkteve të 

qumështit); alternativat dhe zëvendësuesit e kremit; qumësht dhe qumësht jo nga qumeshti 

shtazor; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; vajra gatimi; vajra arrore; vajra bimore për 

ushqim; vaj kokosi dhe yndyrë për ushqim; vajra shtazore për ushqim; vajra ushqimore që 

rrjedhin nga peshqit [përveç vajit të mëlçisë nga merluci]; vaj fasule soje për ushqim; vajra 

nga farat për ushqim; vajra me aromë; vajra ulliri; vajra me erëza; vaj gjalpi; vajra të 

përzier për ushqim; vajra të hidrogjenizuar për ushqim; vajra të ngurtësuar; gjalpë i 

kthjelluar; gjalpë për përdorim në gatim; gjalpe indian; dip (kondiment, sos per te lyer 

kafshatat); dip me bazë qumështi; zevendesuesit e mishit; zevendesuesit e mishit me baze 

bimore dhe vegjetale; krem lyerje prej mishit; krem lyerje me bazë mishi; ushqime tip snek 

me bazë mishi; krem lyerje prej perimeve; krem lyerje me bazë perimesh; ushqime tip snek 

me bazë perimesh; krem lyerje djathi; ushqime tip snek me bazë djathë; krem lyerje prej 

paste arrore; krem lyerje me bazë arrore; krem lyerje që përbëhet kryesisht nga frutat; krem 

lyerje prej kokosi; krem lyerje çokollata me bazë kokosi; krem lyerje prej portokalli; krem 

lyerje me aromë të arrës së kokosit; krem lyerje prej qershi; krem lyerje prej bananesh; 

krem lyerje bazuar në qumështin e orizit; ushqim tip snek me bazë frutash; snek frutash; 

pije me bazë qumështi; pije të prodhuara nga produktet e qumështit; qumësht proteinik; 
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krem, duke qenë produkt i qumështit; kremues jo qumështor; zbardhues të qumështit për 

pije; pluhur qumështi për qëllime ushqyese; shllak, shkume me bazë qumështi; pudinge 

qumështore dhe ëmbëlsira; kos; jogurt; pije jogurti dhe pije kosi; pije dhe lengje me bazë 

kosi; kos i pijshëm; ëmbëlsirë kosi; kos soje; kos aromatik; kos të stilit kustard; kos me pak 

yndyrë; përgatitje/produkte për bërjen e kosit; kos i bërë me qumësht dhie; produkte 

qumështi; qumësht gjalpi; krem gjalpi; qumësht; milkshek; qumesht i thartuar (hire); gjizë 

qumështi; qumësht me aromë; solide qumësht i ngurtesuar; qumësht i tharë; qumesht 

pluhur; qumësht soje; pije dhe lengje qumështi; pije dhe lengje me bazë qumështi; pije dhe 

lengje qumështi me aromë; pije qumështi, mbizotërues i qumështit; qumësht orizi; qumësht 

delesh; qumësht dhie; qumështi i lopëve; qumësht i fermentuar; qumesht i avulluar; 

qumësht gjizë (i prere); qumështi i kondensuar; qumësht albumine; qumështi i tërshërës; 

zevendesuesit e qumeshtit; ushqimetip snek me bazë qumështi; kefir; kumisht [pije 

qumështi]; qumështi i kërpit që përdoret si zëvendësues i qumështit; ëmbëlsira me bazë 

qumështi artificial; qumësht bajame; qumesht arre kokosi; qumësht i kikirikut; qumësht 

lajthie; qumësht nga farat indiane (shqemes); qumësht arrash; ushqime tip snek bazuar në 

arror; shkopinj-snek me bazë frutash dhe arrash; shkopinj-snek me bazë arra dhe farërash; 

ushqime tip snek bazuar në perime; snek me bazë tofu; snek me bazë soje; snek  nga alga 

deti të ngrënshme; ushqime me bazë proteine; djathë vegan; krem vegan; djath krem vegan; 

zëvendësuesit e djathit të bërë nga vajra bimore; djathë jo-laktoze e bërë nga vaj vegjetal; 

kos me yndyrna me origjinë bimore; ëmbëlsirë kosi me yndyrna me origjinë bimore; Krem 

lyerje me yndyrna me origjinë bimore; zëvendësues të qumështit me yndyrna me origjinë 

bimore; ëmbëlsira të bazuara në zëvendësues të qumështit; zëvendësohet gjalpi dhe 

margarina me yndyrna me origjinë bimore; zëvendësues të kremit me yndyrna me origjinë 

bimore; proteina e formezuar prej perimeve për t’u përdorur si zëvendësues i mishit; pije 

me bazë soje të përdorura si zëvendësues të qumështit; pije me bazë qumështi; pije me bazë 

qumështi orizi; pije të bazuara në zëvendësues te qumështit ; pije me bazë qumështi të 

aromatizuara me çokollatë; pije me bazë qumështin e orizit, të aromatizuara me çokollatë; 

pije me bazë zëvendësuesi të qumështit të aromatizuara me çokollatë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1228 

(220) 29/06/2020 

(731) The Boston Consulting Group, Inc. 

200 Pier 4 Boulevard Boston, Massachusetts 

02210, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BCG 

 

 
     

 

(511) 35  Sigurimi i shërbimeve të këshillimit për menaxhimin e biznesit;konsulencë për 

ndërmarrjet në fushën e menaxhimit strategjik dhe zhvillimin e strategjisë së përgjithshme 

të korporatave dhe iniciativave të biznesit;shërbime këshillimi për menaxhimin e 

korporatave për të ndihmuar menaxherët në marrjen e vendimeve të biznesit;konsultimi për 

kompanitë përmes përdorimit të konsultimeve dhe teknikave që mundësojnë 

vendimmarrjen strategjike në fushën e biznesit;ofrimi i shërbimeve këshilluese për 

menaxhimin e projektit të biznesit, përkatësisht parashikimi i rezultateve të projektit dhe 
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modifikimi i implementimit të projektit për të rritur mundësinë e suksesit në projektet e 

transformimit të biznesit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1229 

(220) 29/06/2020 

(731) The Boston Consulting Group, Inc. 

200 Pier 4 Boulevard Boston, Massachusetts 

02210, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BOSTON CONSULTING GROUP 

 

 
     

 

(511) 35  Sigurimi i shërbimeve të këshillimit për menaxhimin e biznesit; konsulencë për 

ndërmarrjet në fushën e menaxhimit strategjik dhe zhvillimin e strategjisë së përgjithshme 

të korporatave dhe iniciativave të biznesit; shërbime këshillimi për menaxhimin e 

korporatave për të ndihmuar menaxherët në marrjen e vendimeve të biznesit; konsultimi për 

kompanitë përmes përdorimit të konsultimeve dhe teknikave që mundësojnë 

vendimmarrjen strategjike në fushën e biznesit; ofrimi i shërbimeve këshilluese për 

menaxhimin e projektit të biznesit, përkatësisht parashikimi i rezultateve të projektit dhe 

modifikimi i implementimit të projektit për të rritur mundësinë e suksesit në projektet e 

transformimit të biznesit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1230 

(220) 29/06/2020 

(731) VAN GRAAF GmbH & Co. KG  

Traungasse 14  A-1030 Wien, AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  vG 

 

 
     

 

(511) 18  Produkte nga lëkura, të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera, veçanërisht rripa, 

çanta, mallra të tjerë prej lëkure të cilat nuk janë të përshtatura për një përdorim të veçantë, 

si dhe produkte të vogla prej lëkure, veçanërisht torba për femra, kuleta dhe fotrolla për 

çelsa; ombrella dhe çadra dielli.  

25  Rroba, veçanërisht të thurura, rroba të thurura dhe qëndisura dhe rroba lëkure për femra, 

meshkuj dhe fëmijë, veçanërisht rroba të jashtme, të brendshme (brekë), rroba për kohë të 

lire dhe sport; mbathje, veçanërisht çizme dhe shapka; rripa (veshje); mbështjellëse për 

kokë  

35  Reklamim, administrimi i biznesit, administrimi i biznesit dhe funksionet e zyrës për 

kompanitë në fushën e veshjeve, këpucëve dhe mbështjelljeve të kokës; prezantimi i 

produkteve të veshjes, këpucëve dhe mbështjellësve të kokës për qëllime reklamimi; 

shpërndarja e mostrave të produkteve të veshjeve, këpucëve dhe mbështjellësve të kokës 

për qëllime reklamimi;  
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shërbime të shitjeve me shumicë dhe pakicë, të cilat poashtu ofrohen përmes internetit dhe 

shërbime për porositjen e veshjeve, mbathjeve dhe mbështjellësve të kokës nëpërmjet 

postës dhe shitjeve me pakicë; hulumtimi i marketingut 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1231 

(220) 29/06/2020 

(731) VAN GRAAF GmbH & Co.KG 

Traungasse 14, A-1030 Wien, AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VAN GRAAF 

 

 
     

 

(511) 18  Produkte nga lekura te cilat nuk jane te perfshira ne klase tjera, vecanerisht rripa 

canta mallra te tjera prej lekure te cilat nuk jane  te pershtatura per nje perdorim te vecante, 

si dhe produkte te vogla prej lekure,vecanerisht torba per femra, kuleta dhe fotrolla per 

çelsa;ombrella dhe çadra dielli.  

25  Rroba , vecanerisht te thurrura, rroba te thurrura dhe te qendisura dhe rroba lekure per 

femra, meshkuj dhe femije, vecanerisht rroba te jashtme, te brendshme(breke) , rroba per 

kohe t elire dhe sport, mbathje vecanerisht çizme dhe shapka; rripa(veshje); mbeshtjellese 

për kokë.  

35  Reklamim, administratimi i biznesit, administrimi i biznesit dhe funksionet e zyrës per 

kompanite ne fushen e veshjeve, kepuceve dhe mbeshtjelleseve te kokes; prezantimi i 

produkteve te veshjes, kepucepe dhe mbeshtjelleseve te kokes per qellime reklamimi; 

shperndarja e mostrave te produkteve te veshjeve, kepuceve dhe mbeshtjellesve te kokes 

per qellime reklamimi; sherbime te shitjeve me shumice dhe pakice, te cilat poashtu 

ofrohen permes internetit dhe sherbime per porositjen e veshjeve, mbathjeve dhe 

mbeshtjellesve te kokes nepermjet postes dhe shitjeve me pakice; hulumtimi i marketingut.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1232 

(220) 29/06/2020 

(300) 80102  12/03/2020  JM 

(731) Sony Interactive Entertainment Inc. 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo , JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  PLAY HAS NO LIMITS 

 

 
     

 

(511) 28  “Konzola për video lojëra;kontrollues për konzolat e lojërave;kufje 

lojërash;telekomandë për konzolat e lojërave;  
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(210) KS/M/ 2020/1245 

(220) 30/06/2020 

(731) Dr Haus sh.p.k. Parku i Biznesit, p.n., 

40000 Mitrovicë, KS 

(591) E Kaltër  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate të cilat shfrytëzohen në industri.  

3  Sapunë, shamponë, losione për trup dhe duar, losione për flokë, mjete për larje dhe mjete 

për zbardhje, mjete për heqje të njollave, mjete për larje enësh; detergjente, mjete për 

pastrim dhe lustrim; mjete për heqje të shtresave, siç është pastrimi, shpërlarja, eleminim 

yndyre, lëmim; mjete kimike për pastrim të pocelanit, xhamit, gurit, sintetikes dhe tekstilit, 

drurit dhe metalit, mjete për pastrim të gypave, mjete për pastrim të dyshemeve, mjete për 

eleminim yndyre; mall parfumesh, vajra eterike.  

5  Mjete për freskim të ajrit dhe dezodorantë për ajër, mjete për dezinfektim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1246 

(220) 30/06/2020 

(731) Dr Haus sh.p.k. Parku i Biznesit, p.n., 

40000 Mitrovicë, KS 

(591) E Kaltër  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate të cilat shfrytëzohen në industri.  

3  Sapunë, shamponë, losione për trup dhe duar, losione për flokë, mjete për larje dhe mjete 

për zbardhje, mjete për heqje të njollave, mjete për larje enësh; detergjente, mjete për 

pastrim dhe lustrim; mjete për heqje të shtresave, siç është pastrimi, shpërlarja, eleminim 

yndyre, lëmim; mjete kimike për pastrim të pocelanit, xhamit, gurit, sintetikes dhe tekstilit, 

drurit dhe metalit, mjete për pastrim të gypave, mjete për pastrim të dyshemeve, mjete për 
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eleminim yndyre; mall parfumesh, vajra eterike.  

5  Mjete për freskim të ajrit dhe dezodorantë për ajër, mjete për dezinfektim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1247 

(220) 30/06/2020 

(731) Dr Haus sh.p.k. Parku i Biznesit, p.n., 

40000 Mitrovicë, KS 

(591) E Kaltër  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate të cilat shfrytëzohen në industri.  

3  Sapunë, shamponë, losione për trup dhe duar, losione për flokë, mjete për larje dhe mjete 

për zbardhje, mjete për heqje të njollave, mjete për larje enësh; detergjente, mjete për 

pastrim dhe lustrim; mjete për heqje të shtresave, siç është pastrimi, shpërlarja, eleminim 

yndyre, lëmim; mjete kimike për pastrim të pocelanit, xhamit, gurit, sintetikes dhe tekstilit, 

drurit dhe metalit, mjete për pastrim të gypave, mjete për pastrim të dyshemeve, mjete për 

eleminim yndyre; mall parfumesh, vajra eterike.  

5  Mjete për freskim të ajrit dhe dezodorantë për ajër, mjete për dezinfektim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1269 

(220) 06/07/2020 

(731) Lo.Li. Pharma S.r.l. Via Sabatino 

Gianni, 14 00156 Rome, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TIROXIL 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore për përdorim njerzor; shtesa ushqimore medicinale për njerëzit; 

shtesa dietike dhe shtesa ushqimore për njerëzit; preparate mjeksore për njerëzit.  
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(210) KS/M/ 2020/1281 

(220) 08/07/2020 

(731) THE BODY SHOP 

INTERNATIONAL LIMITED 

WATERSMEAD LITTLEHAMPTON 

WEST SUSSEX BN176LS, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe produkte për kujdesin e lëkurës, veqanërisht, shtresë, korrektorë, 

ngjyrë për qërpik (maskara), hijezim për sy, laps sysh dhe vetullash, buzëkuq, laps për 

buzë, balsam për buzë, pluhur (pudër) për fytyrë, bronzer (hijezim në ngjyrën bronz), 

rumenillë (hijezim në ngjyrë kuqe), hidratues, pajisje për largimin e grimit; pluhur (pudër) 

jo medicinal për trup; sapun; xhel për banjë (dush), vaj për banjë (dush), krip për banjë, 

rruaza banjosh dhe shkumë banjoje; preparate jo medicinale për kujdesin e lëkurës, 

veqanërisht losione, kremëra, preparate për pastrim, pilling (heqja e shtresave të lëkurës), 

maska dhe toner; preparate për kujdesin dhe formësimin e flokut, veqanërisht, shampona, 

balsame, spërkatëse për flokë dhe xhele; deodorant për përdorim personal, preparate për 

rrezitje; vaj dhe losione për rrezitje; preparate rroje; pajisje për pastrimin e dhëmbëve 

(pasta, xhela, lëng); parfume, ujë toaleti, vaj eterik për përdorim personal, vaj i parfumosur; 

preparate për kujdesin e thonjëve; llak për thonjë; guri për gërryerje, shkopinj pambuku dhe 

shkopinj leshi, të gjitha për përdorim në trup, jo për përdorim medicinal; freskues 

aromatizuese të hapsirës, shkopinj aromatizues,  enë dhe qese me erë; facoleta kozmetike të 

pluhrosura (pudër); facoleta të lagura në losion; komplete dhe set dhuratash të përbërë nga 

produkte për kujdesin e lëkurës dhe / ose flokëve.  

21  Furça për flokë, krehër për flokë, furça për thonjë, furça për banjë (dush), sfungjer për 

banjë, dorëza për masazhë, sfungjer rrjete për pilling (heqje e shtresave të lëkurës) të trupit, 

sfungjer lufa (luffa-sfungjer bimor tropikal), shandan dhe mbajtëse i qirinjve, jo nga metalet 

e çmuara; kavanoz për qirinj, kavanoz, vazo dhe mbajtëse për aroma, jo nga metalet e 

çmuara, mbajtëse për brusha për rroje, temjanicë më aromë vaji, enë për spërkatjen e 

vajrave aromatikë; spërkatës i vajrave aromatikë, përveç përhapësve aromatikë me 

shkopinj, krehër shpine, spërkatës (sprej) aromatik (spërkatësit), spërkatës të parfumuar, 

kuti pluhuri (pudër), enë pluhuri  

(pudër), enë për sapun, mbajtëse për furçat e dhëmbëve, sitë për çaj, aplikues dhe pajisje 

(aksesorë) për kozmetikë, veqanërisht furça për fytyrë dhe trup, furça për grim, sfungjer të 

vegjël për fytyrë, çantë e vogël, krehër dhe furça për vetulla dhe qerpik, krehër dhe furça 

për nënvizimin e syrit, pajisje e shkumëzuar për ndarjen e gishtërinjëve të këmbëve, 

sfungjer të vegjël për aplikimin e preparative kozmetike, sfungjer të vegjël për aplikimin e 

kozmetikës dhe pufe pluhuri (pudër). 
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35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shitjen e produkteve të bukurisë dhe kujdesit 

personal, kozmetikë, preparateve për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, preparate për 

kujdesin e flokëve dhe aromat; shërbime të shitjes me pakicë të ofruara përmes internetit në 

lidhje me shitjen e produkteve të bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikës, preparateve 

për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, preparateve për kujdesin e flokëve dhe aromat; 

shitja përmes telefonit për blerje nga shtëpia dhe blerjet nga shtëpia të produkteve për 

argëtim që përfshijnë produkte bukurie, kozmetikë, produkte tualeti, preparate për kujdesin 

e lëkurës, preparate për kujdesin e flokëve, aromat dhe produkte të kujdesit personal; 

shërbime të kompjuterizuara të porositjes në internet që përfshijnë produkte të bukurisë dhe 

kujdesit personal, kozmetikë, preparate për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, aromat, 

preparate për kujdesin e flokëve dhe aromat; shërbime të shitjes me pakicë përmes postës 

në lidhje me produktet të bukurisë dhe produktet e kujdesit personal, kozmetikë, preparate 

për kujdesin e flokëve, preparate të kujdesit të lëkurës dhe produkte tualeti; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me paketat për parapagim që përmbajnë produkte të bukurisë 

dhe kujdesit personal, kozmetikë, aromat, produkte tualeti, preparate për kujdesin e flokëve, 

preparate për kujdesin e lëkurës; prezantimi i produkteve përmes pajisjeve të komunikimit 

për qëllime të shitjes me pakicë, gjegjësisht, produkteve të bukurisë dhe kujdesit personal, 

kozmetikës, aromave, produkteve të tualetit, preparateve për kujdesin e lëkurës dhe 

preparateve për kujdesin e flokëve; shërbime të shitjes me pakicë përmes katalogjeve që 

kanë të bëjnë me produktet e bukurisë dhe produktet e kujdesit personal, kozmetikës, 

preparateve për kujdesin e lëkurës, produkteve të tualetit, preparateve për kujdesin e 

flokëve dhe aromave.  

36  Mbledhja e donacioneve për bamirësi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1282 

(220) 08/07/2020 

(731) THE BODY SHOP 

INTERNATIONAL LIMITED 

WATERSMEAD LITTLEHAMPTON 

WEST SUSSEX BN176LS, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  THE BODY SHOP 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe produkte për kujdesin e lëkurës, veqanërisht, shtresë, korrektorë, 

ngjyrë për qërpik (maskara), hijezim për sy, laps sysh dhe vetullash, buzëkuq, laps për 

buzë, balsam për buzë, pluhur (pudër) për fytyrë, bronzer (hijezim në ngjyrën bronz), 

rumenillë (hijezim në ngjyrë kuqe), hidratues, pajisje për largimin e grimit; pluhur (pudër) 

jo medicinal për trup; sapun; xhel për banjë (dush), vaj për banjë (dush), krip për banjë, 

rruaza banjosh dhe shkumë banjoje; preparate jo medicinale për kujdesin e lëkurës, 

veqanërisht losione, kremëra, preparate për pastrim, pilling (heqja e shtresave të lëkurës), 

maska dhe toner; preparate për kujdesin dhe formësimin e flokut, veqanërisht, shampona, 

balsame, spërkatëse për flokë dhe xhele; deodorant për përdorim personal, preparate për 

rrezitje; vaj dhe losione për rrezitje; preparate rroje; pajisje për pastrimin e dhëmbëve 

(pasta, xhela, lëng); parfume, ujë toaleti, vaj eterik për përdorim personal, vaj i parfumosur; 
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preparate për kujdesin e thonjëve; llak për thonjë; guri për gërryerje, shkopinj pambuku dhe 

shkopinj leshi, të gjitha për përdorim në trup, jo për përdorim medicinal; freskues 

aromatizuese të hapsirës, shkopinj aromatizues,  enë dhe qese me erë; facoleta kozmetike të 

pluhrosura (pudër); facoleta të lagura në losion; komplete dhe set dhuratash të përbërë nga 

produkte për kujdesin e lëkurës dhe / ose flokëve.  

21  Furça për flokë, krehër për flokë, furça për thonjë, furça për banjë (dush), sfungjer për 

banjë, dorëza për masazhë, sfungjer rrjete për pilling (heqje e shtresave të lëkurës) të trupit, 

sfungjer lufa (luffa-sfungjer bimor tropikal), shandan dhe mbajtëse i qirinjve, jo nga metalet 

e çmuara; kavanoz për qirinj, kavanoz, vazo dhe mbajtëse për aroma, jo nga metalet e 

çmuara, mbajtëse për brusha për rroje, temjanicë më aromë vaji, enë për spërkatjen e 

vajrave aromatikë; spërkatës i vajrave aromatikë, përveç përhapësve aromatikë me 

shkopinj, krehër shpine, spërkatës (sprej) aromatik (spërkatësit), spërkatës të parfumuar, 

kuti pluhuri (pudër), enë pluhuri  

(pudër), enë për sapun, mbajtëse për furçat e dhëmbëve, sitë për çaj, aplikues dhe pajisje 

(aksesorë) për kozmetikë, veqanërisht furça për fytyrë dhe trup, furça për grim, sfungjer të 

vegjël për fytyrë, çantë e vogël, krehër dhe furça për vetulla dhe qerpik, krehër dhe furça 

për nënvizimin e syrit, pajisje e shkumëzuar për ndarjen e gishtërinjëve të këmbëve, 

sfungjer të vegjël për aplikimin e preparative kozmetike, sfungjer të vegjël për aplikimin e 

kozmetikës dhe pufe pluhuri (pudër).  

35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shitjen e produkteve të bukurisë dhe kujdesit 

personal, kozmetikë, preparateve për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, preparate për 

kujdesin e flokëve dhe aromat; shërbime të shitjes me pakicë të ofruara përmes internetit në 

lidhje me shitjen e produkteve të bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikës, preparateve 

për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, preparateve për kujdesin e flokëve dhe aromat; 

shitja përmes telefonit për blerje nga shtëpia dhe blerjet nga shtëpia të produkteve për 

argëtim që përfshijnë produkte bukurie, kozmetikë, produkte tualeti, preparate për kujdesin 

e lëkurës, preparate për kujdesin e flokëve, aromat dhe produkte të kujdesit personal; 

shërbime të kompjuterizuara të porositjes në internet që përfshijnë produkte të bukurisë dhe 

kujdesit personal, kozmetikë, preparate për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, aromat, 

preparate për kujdesin e flokëve dhe aromat; shërbime të shitjes me pakicë përmes postës 

në lidhje me produktet të bukurisë dhe produktet e kujdesit personal, kozmetikë, preparate 

për kujdesin e flokëve, preparate të kujdesit të lëkurës dhe produkte tualeti; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me paketat për parapagim që përmbajnë produkte të bukurisë 

dhe kujdesit personal, kozmetikë, aromat, produkte tualeti, preparate për kujdesin e flokëve, 

preparate për kujdesin e lëkurës; prezantimi i produkteve përmes pajisjeve të komunikimit 

për qëllime të shitjes me pakicë, gjegjësisht, produkteve të bukurisë dhe kujdesit personal, 

kozmetikës, aromave, produkteve të tualetit, preparateve për kujdesin e lëkurës dhe 

preparateve për kujdesin e flokëve; shërbime të shitjes me pakicë përmes katalogjeve që 

kanë të bëjnë me produktet e bukurisë dhe produktet e kujdesit personal, kozmetikës, 

preparateve për kujdesin e lëkurës, produkteve të tualetit, preparateve për kujdesin e 

flokëve dhe aromave.  

36  Mbledhja e donacioneve për bamirësi  
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(210) KS/M/ 2020/1283 

(220) 08/07/2020 

(731) THE BODY SHOP 

INTERNATIONAL LIMITED 

WATERSMEAD LITTLEHAMPTON 

WEST SUSSEX BN176LS, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  WHITE MUSK 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe produkte për kujdesin e lëkurës, veqanërisht, shtresë, korrektorë, 

ngjyrë për qërpik (maskara), hijezim për sy, laps sysh dhe vetullash, buzëkuq, laps për 

buzë, balsam për buzë, pluhur (pudër) për fytyrë, bronzer (hijezim në ngjyrën bronz), 

rumenillë (hijezim në ngjyrë kuqe), hidratues, pajisje për largimin e grimit; pluhur (pudër) 

jo medicinal për trup; sapun; xhel për banjë (dush), vaj për banjë (dush), krip për banjë, 

rruaza banjosh dhe shkumë banjoje; preparate jo medicinale për kujdesin e lëkurës, 

veqanërisht losione, kremëra, preparate për pastrim, pilling (heqja e shtresave të lëkurës), 

maska dhe toner; preparate për kujdesin dhe formësimin e flokut, veqanërisht, shampona, 

balsame, spërkatëse për flokë dhe xhele; deodorant për përdorim personal, preparate për 

rrezitje; vaj dhe losione për rrezitje; preparate rroje; pajisje për pastrimin e dhëmbëve 

(pasta, xhela, lëng); parfume, ujë toaleti, vaj eterik për përdorim personal, vaj i parfumosur; 

preparate për kujdesin e thonjëve; llak për thonjë; guri për gërryerje, shkopinj pambuku dhe 

shkopinj leshi, të gjitha për përdorim në trup, jo për përdorim medicinal; freskues 

aromatizuese të hapsirës, shkopinj aromatizues,  enë dhe qese me erë; facoleta kozmetike të 

pluhrosura (pudër); facoleta të lagura në losion; komplete dhe set dhuratash të përbërë nga 

produkte për kujdesin e lëkurës dhe / ose flokëve. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1368 

(220) 04/08/2020 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamime;Menaxhim biznesi;Administrim biznesi;Funksione të zyrës, 

marketing;Analizimin dhe hulumitimin e tregut;Marketing industrial;Marketing 

promovues;Shërbimet e marketingut industrial;Marketing dhe shërbime 

promovuese;Aktivitete promovuese;Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e 

mallërave;Përgaditjen e materialeve promovuese dhe aktiviteteve të pomovimit për të 
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tjerët;Dhënien me qira të hapsirave dhe materialeve reklamuese;Ofrimin e shërbimeve të 

konsultimit për marketing dhe reklamim;Shpërndarjen e reklamave të shtypura;Prodhimin e 

filmave reklamues;Këshillimin dhe asistimin në menaxhimin e biznesit, organizimit dhe 

promovimit;Asistimin në komercializimin e produkteve, brenda kornizës së kontratës së 

eskluzivitetit;Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për supermarkete, 

hipermarkete, bare, kafiteri;Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për restorane, 

dyçane, dyçane të akulloreve;Shitje me pakicë apo shumicë, porosi me postë, shitjet online 

dhe shitjet përmes të gjitha mjeteve elektronike apo porositë elektronike nga distanca në 

lidhje me to;gjëra ushqimore, Ushqime të përgaditura, Produkte pjekurinash, Ëmbëlsira, 

ushqime gjysëm të përgaditura, pemë dhe perime të freskëta, pemë dhe perime të 

përgaditura dhe/apo të ngrira, ushqime të ngrira, gjëra ushqimore të përgaditura apo të 

ngrira, Sheqer, ëmbëlsues natyral, shtresë dhe mbushës ëmbëlsimi, produkte bletësh, pije 

jo-alkoolike, Birra, Pije alkoolike, Verëra.  

41  Organizimin e eventeve kulturore, zbavitëse dhe për qëllime sportive;Organizimin e 

eventeve për qëllime zbavitëse;Shërbimet e publikimit;Shëbrimet e edukimit dhe 

trajnimeve;Shërbimet e edukimit në lidhje me përgaditjen e ushqimit;Shërbimet e edukimit 

në lidhje me përgaditjen e ushiqmit;Video udhëzuese (tutoriale)në lidhje me përgaditjen e 

ushqimit;Ofrimin e ngjarjeve zbavitëse;Organizimin e ngjarjeve për kulturë apo qëllime 

rekreative;Produksion i videokasetave;Prodhimin e programeve në radio dhe 

televizion;Ofrimin e shërbimeve multimediale me anë të një ëebfaqeje në fushën e 

ushqimit, pijeve, recetave dge përgaditjen e ushqimit.  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;Shërbime për 

bare;Kafiteri;Restorane;Piceri;Bareve me ushqim të shpejtë;Shërbime të dyqaneve të 

akulloreve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1384 

(220) 07/08/2020 

(731) BLU FARM SH.P.K. Prishtinë, Rruga 

Muhamet Cami, P., KS 

(591) E Zezë  

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet Farmaceotike dhe veterinarise,preparatet e sanitarisë dhe për qellime 

mjeksore ,substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjeksor ,ushqim për 

foshnje,emplastër,materjalet për lidhje,materjalet për mbushjen e dhëmbëve,dylli 

dentar,dezinfektuesit,preparatet per shkatrrimin e paraziteve,fungicidet,herbicidet  

44  Shërbimet mjeksore ,të veterinarisë,kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerzit dhe 

kafshët ,shërbimet bujqësore ,të kopshtarisë dhe pylltarisë  
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(210) KS/M/ 2020/1392 

(220) 11/08/2020 

(300) 018280905  31/07/2020  EU 

(731) ALFASIGMA S.P.A. 

VIA RAGAZZI DEL 99 N. 5 - 40133 

BOLOGNA (BO), IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ALFAGERD 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit tretës; Preparate 

farmaceutike dhe substanca për trajtimin e sëmundjeve gastrointestinale; Ilaçe 

(medikamente) për trajtimin e sëmundjeve gastrointestinale; Preparate farmaceutike dhe 

substanca për trajtimin e refluksit gastroezofageal; Preparate farmaceutike dhe substanca 

për mbrojtjen e ezofagut në rastin e refluksit gastroezofageal; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve të tretjes (digjestive).  

10  Pajisjet mjekësore për trajtimin e sëmundjeve gastrointestinale; Pajisjet mjekësore për 

trajtimin e refluksit gastroezofageal; Pajisjet mjekësore për mbrojtjen e ezofagut në rast të 

refluksit gastroezofageal;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1399 

(220) 11/08/2020 

(731) N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, KS 

(591) E kaltër, e bardhë, e gjelbër, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës  

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

73 

 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1400 

(220) 11/08/2020 

(731) N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, KS 

(591) E kaltert, E Bardhe, Roze, Ngjyre 

Portokalli, Ngjyre Hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime.  
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(210) KS/M/ 2020/1403 

(220) 13/08/2020 

(731) ZOG&ZOG shpk Shpend Zogjani  

Lagjja Qendresa p.n Veternik Prishtinë, KS 

(591) NGJYRA E KUQE, E BARDHE 

DHE E VERDHE 

(740)  Diana Hoxha ZOG&ZOG shpk  

Rruga Dardania –Fushe Kosove  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi;preparate  

pastruese,lustruese,fërkuese dhe gërryese;sapune;produkte parfumerike,vajëra 

esencial,produkte kozmetike,locione për flokë;pastë dhëmbësh;sapun për duar ,shampon 

për enë,pastrues guace,pastrues dyshemes,vim i lëngshëm ,sprej për dritare ,detergjent për 

rroba ,zbutës për rroba   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1404 

(220) 13/08/2020 

(731) ZOG&ZOG shpk Shpend Zogjani  

Lagjia Qendresa p.n Veternik Prishtine , KS 

(591) E zeze ,e verdhe dhe e bardhe  

(740)  Diana Hoxha ZOG & ZOG shpk  

Rruga Dardania –Fushe Kosove  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi ;preparate  

pastruese,lustruese,fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike,vajëra 

esencial,produkte kozmetike,locione për flokë; pastë dhëmbësh ; sapun për duar ,shampon 

për enë,pastrues guace,pastrues dyshemes,vim i lëngshëm ,sprej për dritare ,detergjent për 

rroba ,zbutës për rroba . 
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(210) KS/M/ 2020/1405 

(220) 13/08/2020 

(731) Linea AZ sh.p.k Arber Zogëjani  

Rruga :Elez Berisha-  Fushë Kosovë, KS 

(591) e zeze ,ngjyra e bardhe ngjyra e kuqe  

(740)  Diana Hoxha Linea AZ sh.p.k  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Tregtia me pakice e artikujve kozmetik dhe te tualetit, ne dyqane te specializuara, 

tregtia me shumice e artikujve te parfumeris dhe kozmetikes, tregtia me shumice e artikujve 

farmaceutik, tregtia me pakice e mallrave te tjera te reja, ne dyqane te specializuara, 

sallonet e floktaris dhe trajtimet e tjera te bukuris, aktivitett e mirmbajtjes trupore, 

prodhimin e parfumeve dhe preparative te tualetit, prodhimi i produkteve baze 

farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1406 

(220) 13/08/2020 

(731) Asha  sh.p.k Alban  Zogjani  

Rruga :Delvina  nr 2. Prishtine , KS 

(591) Ngjyra e kalter , e kuqe dhe e bardhe  

(740)  Diana Hoxha Asha sh.p.k  

Dardania –Fushe Kosove  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sherbimet e pergatitjesve para-shtypjes dhe para-publikimit, agjencite per 

publicitet, aktivitetet e prodhimit te filmave, videove dhe programeve televizive, trgtia me 

shumice jo e specializuar, publiki i gazetave, aktivitete e trera botuese, publikimi i adresave 

dhe numrave telefonke, publikimi i librave, publikimi i revistave dhe periodikeve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1432 

(220) 19/08/2020 

(300) 018211160  16/03/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1  74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Campo Largo 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të përpunuara (duke përfshirë frutat e arrave, bishtajoret),  si dhe 

fruta dhe perime  të konservuara, thara dhe ziera; fruta dhe perime të konservuara; ushqime 
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të gatshme të cilat kryesisht përbehën prej perimeve; pure nga domatet; ekstrakte të 

domateve; domate të konservuara; domate të qeruara; domate të përpunuara; domate të 

kondenzuara; domate të konservuara; koncentrat domatesh (pure); domate të konzervuara; 

lëng domatesh për zierje; fasule kokërrvogël i konzervuar;  bishtajore të përpunuara; 

bishtaja të thata; mahuna- bishtaja të konservuara; thjerrëzat e konservuara; thjerrëza të 

thara; thjerrëza të konservuara; bizele të përpunuara; bizele të konservuara; fasule të ziera; 

fasule; fasule të tharë; kokërrza fasuleje të përpunuara; fasule të konservuara; thjerrëzat 

pardina; fasule e bardhë; qiqra; thjerrëza të ziera pardini; qiqra të ziera; qiqrra pedrosillano; 

fasule e bardhë e zier; fasule e bardhë kokëtrr madhe; fasule e përpunuar "syri i zi"; fasule 

syri i zi e zier (gatuar); fasule shumëngjyrësh; fasule e zezë; fasule e zakonshëme; thjerrëza 

jeshile; bishtaja me gjalpë; bishtaja me gjalpë të ziera; fasule e kuqe e zier; fasule e zezë e 

zier; lupinus; chia-fara; chia; vaj për ushqim te farave te chias; fara të përpunuara chia për 

ushqim; vaj liri për përdorim të kuzhinës.  

30  Ushqime të gatshme, kryesisht të përbëra nga brumërat dhe salca nga domatet; salca të 

njelmëta, salca dhe brumëra chutney; salcë domatesh; salcë domatesh; keçap nga domatet; 

salcë domatesh; oriz; oriz i qeruar; oriz i qastit; oriz nga tapioka; oriz i pasuruar; oriz i zier 

në avull; oriz i aromatizuar; oriz i fërguar; oriz i zier; miell orizi; miell orizi me nisheste; 

miell orizi; miell mahunash për ushqim; miell nga leqe (lloj drithi); drith i përpunuar 

kvinoja (lloj drithi); brumëra nga drithërat kvinoja; paella (ushqim spanjoll); kvinoja 

organike; oriz me kokërr të mesme për paella; oriz me kokërr të gjatë; oriz i zier nëavull; 

oriz basmat (lloj orizi); fara liri për përdorim në kuzhinë (mëlmesa); drithëra të përpunuara 

për ushqim për konsumim tek njerëzit; kokrra drithrash të përpunuara; drithëra dhe ate oriz, 

elb, mel, bullgur, oriz, kuskus, helda; surgum i përpunuar; drithëra të përpunuara; helda e 

përpunuar.   

31  pasulj i papërpunuar; domate të papërpunuara; domate të freskëta; kokrra (drithi); 

kokrra drithi të papërpunuara; bishtajore të freskëta; elb (i papërpunuar); drithëra të 

papërpunuara; helda e papërpunuar; oriz i papërpunuar; të gjitha mallrat e lartëpërmendura, 

përveç atyre të gjinisë botanike Phaseolus, Tricosecale, Camus Secale, Triticale, Triticum, 

Hordeum dhe Solanum;  Svi prethodno navedeni proizvodi osim onih iz botaničkih rodova 

Phaseolus, Triticosecale, Camus Secale, Triticale, Triticum, Hordeum i Solanum; oriz i 

papërpunuar;  oriz i papërpunuar; kvinoja i papërpunuar;    

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1452 

(220) 25/08/2020 

(731) BOSTIK SA 420e d'Estienne d'Orves, 

92700 Colombes, France (FR), FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BOSTIK 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikatet industriale;produkte kimike për prodhimin e ngjitësve;ngjitëse 

(materiale ngjitëse) për përdorim në industri;ngjitëse për mbulesat e tavanit, për mbulesat e 

dyshemesë, për mbulesat në mur;ngjitëse për riparimin dhe montimin e sendeve;ngjitëse 

për letër-muri (tapeta);për ndarjen dhe heqjen e produkteve [heqjen e ngjitësit];tutkall 

(ngjitëse) nga niseshte (preparat kimik);tretës për ngjitës;rrëshira të papërpunuara epoksi, 
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akrile dhe sintetike;plastikë e papërpunuar.  

16  Ngjitës për qëllime zyre dhe shtëpiake;furça për ngjyrosje;material artistik;ngjitëse për 

dru për përdorim shtëpiak;ngjitës për pëlhurë për përdorim shtëpiak.  

17  Rrëshira epoksi, akrile dhe sintetike (gjysëmpërpunuara); materialet të ambalazhimit, 

mbylljes dhe izolimit; përziers për bashkimin e mbyllësve; mallter (llaç) izolues; llaqe 

izoluese; shirita dhe shirita ngjitëse, të cilat nuk janë për përdorim medicinal, për pajisje 

dhe përdorim shtëpiak; ambalazha të papërshkueshëm nga uji.  

19  Materiale ndërtimi, jo prej metali; mallter (llaç) ndërtimi; çimento;përhapëse (materiale 

ndërtimi); mallter (llaç); katran; beton; gëlqere; shtresa gipsi për ngjitje dhe rrafshim të 

mureve, dyshemeve dhe tavaneve; produkte për arrnimin e mureve, dyshemeve dhe 

tavaneve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1453 

(220) 25/08/2020 

(731) BOSTIK SA 420e d'Estienne d'Orves, 

92700 Colombes, France (FR), FR 

(591) gjelbërt, e verdhë, e zezë, e kuqe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet industriale; produkte kimike për prodhimin e ngjitësve; ngjitëse 

(materiale ngjitëse) për përdorim në industri; ngjitëse për mbulesat e tavanit, për mbulesat e 

dyshemesë, për mbulesat në mur; ngjitëse për riparimin dhe montimin e sendeve; ngjitëse 

për letër-muri (tapeta); për ndarjen dhe heqjen e produkteve [heqjen e ngjitësit]; tutkall 

(ngjitëse) nga niseshte (preparat kimik); tretës për ngjitës; rrëshira të papërpunuara epoksi, 

akrile dhe sintetike; plastikë e papërpunuar.  

16  Ngjitës për qëllime zyre dhe shtëpiake; furça për ngjyrosje; material artistik; ngjitëse 

për dru për përdorim shtëpiak; ngjitës për pëlhurë për përdorim shtëpiak.  

17  Rrëshira epoksi, akrile dhe sintetike (gjysëmpërpunuara); materialet të ambalazhimit, 

mbylljes dhe izolimit; përziers për bashkimin e mbyllësve; mallter (llaç) izolues; llaqe 

izoluese; shirita dhe shirita ngjitëse, të cilat nuk janë për përdorim medicinal, për pajisje 

dhe përdorim shtëpiak; ambalazha të papërshkueshëm nga uji.  

19  Materiale ndërtimi, jo prej metali; mallter (llaç) ndërtimi; çimento; përhapëse (materiale 

ndërtimi); mallter (llaç); katran; beton; gëlqere; shtresa gipsi për ngjitje dhe rrafshim të 

mureve, dyshemeve dhe tavaneve; produkte për arrnimin e mureve, dyshemeve dhe 

tavaneve.  
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(210) KS/M/ 2020/1454 

(220) 25/08/2020 

(731) BOSTIK SA 420e d'Estienne d'Orves, 

92700 Colombes, France (FR), FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet industriale; produkte kimike për prodhimin e ngjitësve; ngjitëse 

(materiale ngjitëse) për përdorim në industri; ngjitëse për mbulesat e tavanit, për mbulesat e 

dyshemesë, për mbulesat në mur; ngjitëse për riparimin dhe montimin e sendeve; ngjitëse 

për letër-muri (tapeta); për ndarjen dhe heqjen e produkteve [heqjen e ngjitësit]; tutkall 

(ngjitëse) nga niseshte (preparat kimik); tretës për ngjitës; rrëshira të papërpunuara epoksi, 

akrile dhe sintetike; plastikë e papërpunuar.  

16  Ngjitës për qëllime zyre dhe shtëpiake; furça për ngjyrosje; material artistik; ngjitëse 

për dru për përdorim shtëpiak; ngjitës për pëlhurë për përdorim shtëpiak.  

17  Rrëshira epoksi, akrile dhe sintetike (gjysëmpërpunuara); materialet të ambalazhimit, 

mbylljes dhe izolimit; përziers për bashkimin e mbyllësve; mallter (llaç) izolues; llaqe 

izoluese; shirita dhe shirita ngjitëse, të cilat nuk janë për përdorim medicinal, për pajisje 

dhe përdorim shtëpiak; ambalazha të papërshkueshëm nga uji.  

19  Materiale ndërtimi, jo prej metali; mallter (llaç) ndërtimi; çimento; përhapëse (materiale 

ndërtimi); mallter (llaç); katran; beton; gëlqere; shtresa gipsi për ngjitje dhe rrafshim të 

mureve, dyshemeve dhe tavaneve; produkte për arrnimin e mureve, dyshemeve dhe 

tavaneve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1457 

(220) 26/08/2020 

(300) 748066  06/03/2020  CH 

(731) SICPA HOLDING SA 

Avenue de Florissant 41 1008 Prilly, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CERTUS 

 

 
     

 

(511) 9  Produkte dhe shërbime:  “Pajisje elektrike apo që operojnë me enerergji elektrike 

për prodhimin e dokumenteve dixhitale, leximin, vlefshmërinë dhe regjistrimin apo 

sigurimin e etiketave të prodhuara me anë të prinitmit apo me ndonje formë tjetër, 

kryesisht, printerët elektrike apo elektronikë, lexues elektronik të kodeve, skanerë dhe 

pajisje si telefona të mençur për zbulimin e integritetit dhe vërtetësinë e vlerës së 

informacionit dixhital.” 
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16  Produkte dhe shërbime:  “Produkte të shtypura, kryesisht, letër, karton dhe produkte të 

bëra nga këto material, kryeishst, bileta, etiketa, banderola, gjëra të shtypura dhe 

dokumente që bartin  një fiscal dhe kredenciale të çertifikuara të cilat tregojnë dëshmi të 

kualifikimit, qartësimit, identitetit dhe vulën e identifikimit të kompetencave financiare apo 

një shënim sigurie Kodi-QR për etiketat, banderolat, format, kredit kartelat, kartelat e 

sigurisë, diplomat, dokumente të noterizuara nga të cilat rrjedhin përgjegjësi ligjore,  qasje 

kontrolli, çertifikatë origjine, çertifikatë e lindjes, grante, kredi, liçenca, kontrata regjistrimi 

dhe sigurimi.” 

42  Produkte dhe shërbime:  “Shërbimet këshilluese në lidhje me të dhënat e sigurisë; 

shërbimet e kontrollit të kualitetit dhe vërtetimit për të verifikuar vërtetësinë e të dhënave; 

sigurimi i çertifikatave të sigurisë dixhitale të kompjuterizuara për të porositur specifikimet 

në internet dhe / ose nga palët e treta.” 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1458 

(220) 26/08/2020 

(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 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(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/ 2020/1459 

(220) 27/08/2020 

(300) 018211749  18/03/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Monsieur Cuisine 
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(511) 7  Feta druri rrëshqitëse për aparate kuzhine, Koka (pjesë të makinave), Makina për 

mbështjellje me vakum; Kapak të përshtatur për makinat e kuzhinës, kapak të përshtatur për 

pjesët e makinave të kuzhinës.  

9  Folia mbrojtëse për ekran, Enë matëse  

11  Makina për krijimin e akullit, Enë elektrike për zierje me vakum  

16  Pergament (pëlhurë), Fotografi ngjitëse (sticker); Libra, përfshirë libra recetash dhe 

libra gatimi; Libra me figura  

21  Vegla dhe enër për përdorim shtëpiak ose për kuzhinë, Posaqërisht enë jo elektrike për 

përgaditjen e ushqimit, Vegla për produktet e cekura më lartë; Enë për zierje dhe enë 

tryeze, përveq pirunjëve, lugëve dhe thikave; Enë për zierje dhe përgaditje për ngrohje (jo 

elektrike); Vegla për produktet e cekura më lartë; Enë për ngrënje dhe pije, enë, enë të fella 

dhe të shtrira nga guri; Gypa, bazament për pjekje, Vegla për pjekje; Lopatë e vogël për 

qëllime kuzhine; Përzierës (mikser) shtëpiak (makinë shirëse shtëpiake jo elektrike); 

Dërrasë për prjerje (vegël kuzhine); Qese plastike me vakum dhe folia me vakum, Shtesa 

për dekorim të torteve; Furça, Furça për larjen e enëve; Leckë pastrimi, Leckë univerzale, 

Leckë me mikrofibra; Sfungjer; Dorëza kuzhine; Topa të vegjël izolues; Garuzhdë (vegël 

kuzhine); Enë për zierje (vegël kuzhine); Lugë për shpërndarjen e lëngut të ushqimit (vegël 

kuzhine); Kuti për grimtësira; Mbajtëse të veglave të kuzhinës  

24  Leckë tekstili për tharjen e enëve; Mbulesa mbrojtëse për makinat e kuzhinës  

25  Përparëse dhe kapela kuzhine.  

28  Lojëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1460 

(220) 28/08/2020 

(731) Climate Partner GmbH 

St.-Martin-Str. 59, 81669 München, 

Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Detergjentë; agjentë pastrimi; preparate zbardhuese; preparate pastrimi, lustrimi, 

fërkimi dhe gërryese; sapunë. preparate aromatizuese; parfume; vajra të kësaj klase [jo për 

qëllime mjekësore]; Produkte parfumerie; vajra esencialë; produkte të kujdesit për trupin 

dhe bukurinë; shamponë; locione për flokët; produkte për kujdesin e flokëve; ngjyrues 

flokësh; preparate për pastrimin e trupit; produkte për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; 

pasta te dhëmbëve; maskapër fytyrën; kozmetikë; preparate per mbrojtjen nga dielli ose per 

diellëzim; kremra; produkte për make-up.  

5  Preparate dhe produkte mjekësore, farmaceutike dhe veterinare; ilaçe, barna 

farmaceutike dhe natyrore; produkte sanitare për qëllime mjekësore; produkte dietike për 

qëllime mjekësore; ushqim për fëmijë; pelena për fëmijë; pije për fëmijë; shtesa ushqimore; 

plastera për plagët, materiale bandazhi për plagët; dezinfektuesa; agjentë për shkatërrimin e 

kafshëve të dëmshme; fungicide, herbicide; preparate dentare (për mjekimin e dhëmbëve) 
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dhe preparate e pasta dhëmbësh mjekësore; mbushje dhe perberje dhëmbësh për qëllime 

dentare; lidhjeve/aliazhe nga metale të çmuara që përdoren si implantë dentar; preparate 

dhe artikujt higjienikë; Peceta letre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1488 

(220) 01/09/2020 

(731) N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, Kosove, KS 

(591) Ngjyrë roze, e kaltër, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti;facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.  

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1491 

(220) 02/09/2020 

(731) GERO Shpk Robert Spahiu 

Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove , KS 

(591) E kaltert e mbyllet, e kaltert e qelet  

 

(540)   
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(511) 7  Fshesa qendrore me vakum, gypa fleksibel, fshesa industriale me vakum, priza per 

fshesë industriale me vakum, seta te brushave, material instalues per sistemin vakum te 

fshesave qendrore sic jane: gyp i plastikes fi 50, 63 dhe 80  kthesa MF fi 50, 63 dhe 80 

kthesa FF fi 50, 63 dhe 80 vazhdues plastik fi 50, 63 dhe 80, degezues plastik  fi 50, 63 dhe 

80, ngjites per materialin instaules,aspirator per kuzhine, vroom, gypa oval per instalim kuti 

metalike per vendosjen e fshesave, materiali instalues per sistemin retraflex, sistemi i jashte 

i instalimit te fsheses me vakum (aria suit).  

37  Shitje e produkteve per sistemin vakum te fshesave qendrore, instalim i sistemit vakum 

te fshesave qendrore dhe servisim i sistemit vakum te fshesave qendrore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1495 

(220) 02/09/2020 

(731) P.H. Kruijff Holding B.V. 

Van Ewijckskade 1G 1761 JA ANNA 

PAULOWNA, NL 

(591) hiri, zezë dhe e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikantë dhe vajra lubrifikues; përzierje për 

absorbim, lagëje dhe lidhjen e pluhurit; karburante përfshirë benzin dhe ndriçues; aditivë 

jo-kimikë për lubrifikantë, vajra lubrifikues dhe lëndë djegëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1499 

(220) 02/09/2020 

(731) Well sh.p.k Fshati Picar, Rruga e 

Serave, Vorë, Tiranë, 1032, AL 

(591) Ngjyrë bezhë e hapur: Cyan 0 %, 

Magenta 45%, Yellow 100%, K 0 %; ngjyre 

bezhë e mbyllur: Cyan 0%, Magenta 70%, 

Yelow 100%, K 0%; ngjyra e bardhë, Cyan 

(540)   
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0%, Magenta 0%, Yellow 0%, K 0%.  

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates”  

Rruga Shaqir Ingrishta, A11, Hyrja 8, nr. 39, 

10000  
      

 

(511) 3  Përgatitje zbardhues dhe substanca tjera për  përdorim lavanderie; përgatitje 

gërryes, pastrues dhe lustrues; sapunë; parfume, vajra esenciale, kozmetike, krema për 

flokë; pastat e dhëmbëve  

5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime mjeksore; ushqim 

dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për bebe; 

plotësues ushqimore për njerëzit dhe kafshët; medikamente, materile për fashim; materiale 

për impiantet e dhëmbëve, dyll dentar; disinfektues; përgatitjet për shkatërrimin e 

paraziteve; fungicide, herbicide.   

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare  

24  Tekstil dhe mallra tekstili, që janë të destinuar për përdorim shtëpiak, çarçafët, mbulesa 

krevati, mbulesa tavoline, biankeri për tualetin duke përjashtuar rrobat  

29  Mish, peshk, shpend; ekstrakte te mishit qofshin këto të konservuara, të ngrira,  të thata, 

të gatura si dhe fruta e perimet e ziera; marmelatë, reçelerat, komposto, vezë, qumësht dhe 

prodhime qumështi; vajrat dhe yndyrnat  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz; tapiokë dhe sago, miell dhe përgadititje të bëra 

nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlësira; akullore, sheqer; mjaltë, melasë; maja, pluhur; 

kripë; mustardë; uthull; salcat; erëza; akull.  

32  Birra; ujë mineral dhe/ose të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për të bërë pije.  

33  Pijet alkoolike (perveç birrave).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1541 

(220) 14/09/2020 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  WUNDA 

 

 
     

 

(511) 29  Perime dhe patate (të konservuara, të ngrira, të thata ose gatuara), pemë (të 

konservuara, të ngrira, të thata ose gatuara), kërpudha (të konservuara, të thata ose gatuara), 

enë gatimi me bazë perimesh, patatesh, pemësh; qumësht, krem, gjalpë, djathi dhe 

përgatitje të tjera ushqimore që si bazë e kanë qumështin; produkte të qumështit; 

zëvendësues të qumështit; zëvendësues të qumështit me bazë në lëngje dhe pije 

(zëvendësues mbizotërues i qumështit); qumësht me bazë në lëngje; qumësht në pluhur; 

qumësht i avulluar; qumësht i kondensuar; desertë me bazë qumështi dhe me bazë kremi; 

lëngje me bazë qumështi që përmbajnë drithëra dhe/ose çokollatë; jogurtë; lëngje dhe 
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produkte me bazë jogurti; jogurtë jo qumështorë; sojë me bazë jogurti dhe lëngje të jogurtit; 

jogurtë dhe lëngje të jogurtit të bëra prej përbërësit me bazë bimore; jogurtë dhe lëngje të 

jogurtit të bëra prej lajthive; sojë qumështi (zëvendësues të qumështit); qumësht dhe lëngje 

me bazë bimore të përfshira në këtë klasë; qumësht dhe lëngje me bazë lajthie të përfshira 

në këtë klasë; zëvendësues për produkte qumështore me bazë bimore dhe lajthi, duke 

përfshirë por duke mos u kufizuar në shqeme, oriz, sojë, bajame, kokos, lajthi dhe arrë; 

lëngje me bazë të qumështit të kokosit; shejke dhe smuthi të bëra prej pemëve dhe/ose 

perimeve dhe/ose drithërave (mbizotëron qumështi); lëngje me bazë të qumështit që 

përmbajnë tërshëra, drithëra, pemë, lëng pemësh dhe/ose lëngje me aromë pemësh; 

preparate proteine për ushqim për njerëz; proteine për ushqim për njerëz, të gjitha këto 

produkte në formë të lëngshme, të ngurtë, poldere dhe bari; zbardhues për kafe dhe/ose çaj 

(zëvendësues i kremit); produkte të mbrojtura ushqimore dietike dhe/ose nutritive me bazë 

të qumështit dhe lëngje që janë të përfshira në këtë klasë; preparate për të bërë lëngje me 

bazë të qumështit; drithëra të përpunuara; pemë dhe ushqime me proteina të drithërave që 

përdoren si zëvendësues për mishin; gjalpë e bërë prej perimeve, pemëve, proteinave të 

drithërave ose zëvendësuesve të mishit; vaktet e përgatitura që kryesisht përmbajnë 

zëvendësues të mishit; produkte të përgatitura vegjetarianë për ushqim për njerëz; perime 

me bazë të zëvendësuesve të mishit  

30  Preparate dhe lëngje me kakao dhe bazë të kakaos; çokollatë, produkte të çokollatës, 

preparate dhe lëngje me bazë të çokollatës; ëmbëltore, ëmbëlsira; produkte të furrës, brumë 

ëmbëlsirash; biskota, torta, ëmbëlsira, oste, tofe, karamele, pudingë; akullore, akullore me 

fruta, sherbete, ëmbëlsira të ngrira, torta të ngrira, akuj të butë, desertë të ngrirë, jogurtë të 

ngrirë; mjet lidhës për të bërë akullore dhe/ose akullore me fruta dhe/ose sherbete dhe/ose 

ëmbëlsira të ngrira dhe/ose torta të ngrira dhe/ose akuj të butë dhe/ose desertë të ngrirë 

dhe/ose jogurtë të ngrirë; drithëra; drithëra për kafjall, musli dhe preparate për musli, misra, 

bare të drithërave, drithëra gati për të ngrënë; preparate drithërash; meze të bëra prej  

drithërave; ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore që ruajnë një bazë orizi, mielli, tërshëre ose drithi, gjithashtu në formë të enëve 

të gatshme; gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshëra, vakt tërshëre; qullë; granolë; 

produkte të mbrojtura ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash dhe lëngje të 

përfshira në këtë klasë; deserte të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me 

bazë lajthie dhe/ose përbërës me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për 

ushqim.  

32  Lëngje të aromatizuara prej pemëve dhe/ose perimeve; lëngje me bazë të pemëve 

dhe/ose perimeve, lëngje të aromatizuara të pemëve dhe me bazë të pemëve; lëngje të 

pemëve dhe perimeve, nektarë, limonada, soda; lëngje të fermentuara laktike; lëngje me 

bazë të maltit; lëngje izotonike; lëngje të mbrojtura dietike dhe/ose nutriotike që janë 

përfshirë në këtë klasë; lëngje joalkoolike me bazë në redientët bimorë; smothi; pemë, 

perime, shejke dhe smuthi me bazë të qumështit dhe/ose drithërave; lëngje me bazë bimore; 

lëngje me bazë të lajthisë; lëngje të proteinave bimore; lëngje prej hirrës; preparate për 

bërjen e lëngjeve; lëngje joalkoolike. 
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(210) KS/M/ 2020/1569 

(220) 18/09/2020 

(731) The International Association of Lions 

Clubs 300 W. 22nd Street, Oak Brook, 

Illinois 60523, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  “Shërbimet e mbledhjes së fondeve për bamirësi; shërbimet e mbledhjes së 

fondeve për kujdesin e syve dhe ndëgjimit dhe hulumtimit; shërbime bamirësie, kyresisht, 

sigurimin e fondeve per viktimat dhe punëtorët që ndihmojnë në fatkeqësi natyrore apo të 

shkaktuara-nga njeriu; shërbimet e bamirësisë, kryesisht, organizimin dhe drejtimin e 

programeve vullnetare dhe projekteve të shërbimit komunitar.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1581 

(220) 21/09/2020 

(731) Intel Corporation 2200 Mission 

College Boulevard Santa Clara, California 

95052‐8119, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë;kompjuterë që mbahen në dorë;pllakë memorie;harduer 

kompjuterik;qarqe të integruara;memorie të qarqeve të integruara;çipa të qarqeve të 

integruara;komplete të çipave;procesorë gjysmë përçues;çipa të procesorëve gjysmë 

përçues;çipa gjysmë përçues;mikroprocesorë;pllaka të qarqeve të shtypura;pllaka me qarqe 

elektronike;pllaka kryesore kompjuterike;memorie kompjuterike;sisteme operative 

kompjuterike;mikro kontrollues;procesorë të të dhënave;njësi procesuese qendrore;pajisje 

me memorie gjysmë përçuese;pajisje memorie gjysmë përçuese;mikroprocesorë të 

programueshëm softuerik;mikroprocesorë digjital dhe optik;të dhëna dixhitale dhe optike 

dhe sinjale procesori;pllaka me video qarqe;pllaka me audio;pllaka me qarqe audio-

video;përshpejtues video grafik;përshpejtues multimedia;video procesorë;pllaka të video 

procesorëve;procesorë për shtypjen e paketiumeve dhe mbështjellësave;karta, disqe, kaseta, 

tela, regjistrime, mikroçipa dhe qarqe elektronike, të gjitha për regjistrim dhe transmetimin  

etë dhënave;modem;aparate dhe instrumente, të gjtiha për procesimin, ruajtjen, rikthimin, 

transmetimin, shfaqjen, hyrjen, daljen, kompresimin, dekompresimin, modifikimin, 

transmetimin dhe shtypjen e të dhanve;pajisje kompjuterike hyrëse dhe dalëse;stacione 

pune;të dhën të memories;pajisje për ruajtje;sisteme sigurie për harduer dhe softuer 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

86 

 

kompjuterik;komplet i çipave elektronik;komponente për kompjuterë dhe qarqe të 

printuara;përshpejtues zëri;zëri, të dhënat, imazhet dhe përshpejtues I videove;sisteme 

memorie për kompjuter;kabllo dhe adapter;terminale kompjuterike de printer për përdorim 

me to;njësitë e shfaqjeve të videove;aparate dhe instrumente 

telekomunikimi;kamera;kamera;harduer kompjuterik për informatikë;haruer kompjuterik 

për informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal;harduer kompjuterik për ruajtjen-

informatikë;harduer kompjuterik për llogaritje me gjendje latent të ultë dhe brez të  

gjerë;harduer kompjuterik për përdorim në ofrimin e mjedisit të sigurt informatikë;harduer 

I rrjetit kompjuterik;server i komunikimit kopjuterik;harduer kompjuterik për përdorim në 

ofrimin e një rrjeti cloud informatik të sigurtë;softuer kompjuterik  për informatikë;softuer 

kompjuterik për cloud informatikë;softuer kompjuterik  për informatikë përmes një rrjeti 

global dhe lokal;softuer kompjuterik për për llogaritje me gjendje latent të ultë dhe brez të  

gjerë;harduer memorie kompjuterike;siftuer kompjuterik për ofrimin një rrejti të sigurtë 

infromatik;softuer kompjuterik për përdorim në ofrimin e një rrjeti cloud të sigurtë 

informatikë;softuer kompjuterik I sistemit operativ;zgjatës I sistemit kompjuterik, pajisje 

dhe shërbime në lëminë e aplikacionit softuerik për lidhjen e kompjuterëve personal, 

rrjeteve, aparateve telekomunikimi dhe aplikacioneve të rrjetit global kompjuterik;harduer 

kompjuterik dhe situer për shtimin dhe ofrimin e trasnefereve në kohë-reale, transmetimin, 

pranimin, procesimin dhe dixhitalizimin e të dhënave;adapter të rrjetit 

kompjuterik;kontrollues të rjetit kompjuterik;pajisje ndërfaqe të rrjetit 

kompjuterik;shpërndarës, ndërprerës dhe ruter të rrjetit kompjuterik;mikrokontrollues për 

internet të gjërave (IoT) pajisje të aktivizuara;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

lidhjen, operimin dhe menaxhimin e gjërave të internetit (IoT) të pajisjeve të 

aktivizuara;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për lidhjen, operimin dhe menaxhimine 

gjërave t ëinternetit mobil (IoT) të pajisjeve të aktivizuara;harduer kompjuterik  dhe siftuer 

për zhvillimin, mirëmbajtjen, dhe përdorimin e rrjetit lokal dhe të një zone më të 

gjerë;harduer dhe siftuer kompjuterik për zhvillimin, mirëmbajtjen, dhe përdorimin e 

ndërfaqeve të sistemeve të konferencave kompjuterike audio-video;harduer dhe softuer 

kompjuterik për pranimin, shfaqejn, dhe përdorimin e transmetimit të videove, audiove dhe 

sinjaleve të dhënave dixhitale;pajisje kontrolli elektronik për ndërfaqe dhe kontrollin e 

kompjuterëve dhe rrjetit dhe telekomunikimit kompjuterik  global  me television dhe 

kabllot dhe pajisjet transmetuese;ruter;shpërndarës;server;ndërprerës;aparate për testimin 

dhe programimin e qarqeve interguese;aparate dhe pajisje të memories periferike;aparate  

dhe pajisje të memories periferike;pajise gjysëmpërçuese;harduer dhe softuer kompjuterik 

për krijimin, lehtësimin, dhe menagjimin e qasjes nga distance në dhe ndaj komunikimit me 

rrjetet locale (lans), rrjetet private virtuale (vpn), rrjetet e zonave të gjera (wans) dhe rrjetet 

globale kompjuterike;ruter, ndërprerës, shpërndarës dhe server për operimin e 

softuerit;pajisje të softuerit kompjuterik për lehtësimin e aplikacioneve softuerike për palët 

e treat;harduer dhe softuer kompjuterik për rrjetet e telekomunikimit pa tela 

(wireless);publikime elektronike të shkarkueshme nga lëmia e elektronikës, gjysmëpërçues 

dhe aparate dhe pajisje elektronike të integruara, kompjuterë, telekomunikim, zbavitje, 

telefoni, dhe telekomunikim me tela dhe pa tela (ëireless);harduer kompjuterik për 

përdorim në vision makine, makine mësimi, mësim I thellë, intelegjencë artificiale, 

procesimin e gjuhës natyrale, mësimin e algoritmeve dhe alanizimin e të dhënave;Softuer 

kompjuterik për mësimin me makinë, të dhënat e pyetjeve, dhe analizimin e të 

dhënave;softuer kompjuterik për informatikë njohëse;softuer kompjuterik për prezantimin 
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grafik të të dhënave;softuer kompjuterik për njohjen e sistemit;softuer kompjuterik për 

mihje të të dhënave;vision softueri kompjuterik për përvetësimin, përpunimin, analizimin 

dhe kuptimin e imazheve dixhitale dge nxjerrjen e të dhënave vizuale;pjesë për zhvillimin e 

softuerit kompjuterik;pjesë për zhvillimin e softuerit kompjuterik për vision kompjuterik, 

makinat e mësimit, mësim I thellë, intelegjencë artificiale, procesimin e gjyhës natyrale, 

mësimin e algoritmave, dhe analiziimin e të dhënave;softuer vizioni i shkarkueshëm dhe që 

regjistrohet I cili përdor intelegjencës artificiale për të parë dhe interpretuar të dhëna, lidhet 

me harduer dhe ruajtje, menaxhon dhe proceson të dhëna të cloud;harduer kompjuterik dhe 

softuer për regjistrim, procesim, pranim, reprodukim, transmetim, modifikim, kompresim, 

dekompresim, transmetim, bashkim dhe zmadhimin e zërit, imazheve, grafikave, dhe të 

dhënave;softuer I programit algortiëm për operimin dhe kontrollin e kompjuterëve;harduer 

kompjuterik dhe softuer për zmadhimin dhe ofrimin e transferimit në kohë0reale, 

transmetimit, pranimit, procesimit dhe digjitalizimit të informatave audio dhe vide 

grafike;softuer kompjuterik që shkarkohet dhe regjistrohet për mbledhjen, kompilimin, 

procesimin, trasnmetimin dhe përhapjen e të dhënave të Sistemit të Pozicionimit Global 

(GPS) për përdorim në pajisje të palëvizshme, të lëvizshme dhe që mbahen në 

dorë;databaza elektronike që shfaqin rrugë, gjeografike, harta, informacione të linjave të 

tranzitit publik, informacione të linjave të tranzitit publik, informata të rrugës së tranzitit 

publik, orarin e tranzitit publik dhe  oraret dhe informacionet të tjera të tranzitit public të 

regjistruara në mediat kompjuterike;softuer navigimi për kalkulimin dhe shfaqejn e 

rrugës;sistem navigimi I tranzitit public që shfaq harta dixhitale interactive, instruksione 

interactive dhe informata të gjeneruara të përduresit;softuer kompjuterik i shoqërimit 

interaktivë për rikthimin dhe shfaqjen e tranzitit publik, navigimit, gjerografik, hartave dhe 

informatave të udhëtimit;softuer kompjuterik i shoqërimit interaktiv që mundëson 

transmetimin e informatave të tranzitit publik, hartave, navigimit, trafikur, rrugëve dhe 

informatatve të pikave-të- interesit në rrejtin e telekomunikimit, telefonët celularë, pajisjet e 

navigimit dhe pajisjeve të tjera mobile dhe që mbahen në dorë;softuer kompjuterik i 

shoqërimit interaktiv që mundëson shkëmibimin e informatave në mes të 

përdoruesve;kompjuterë dhe sisteme operuese për kompjuterë për ngasje autonome, ngasjë-

me ndihmë, vetura të lidhura, pajisje ajrore pa pilot, dhe dronë;platforma të harduerit dhe 

softuerit kompjuterik me shfaqje interaktive, sisteme kontrolli, dhe pajisje kontrolli, sisteme 

paraljmërimi, lidhjen, kompjuetërt e brendshëm, dhe pajisjet GPS, automjetet e lidhura, 

autonome, dhe automjete pa shoferë;sisteme të multi kamerave për përdorim në 

automjete;GPS navigimi dhe udhëzimi, gjurmimii venddodhjes GPS, pajisje për shfaqjen e 

GPS hartës dhe llogaritjes-së rrugës, video-regjistrues, dhe pajisjet e rrjetit të komunikimit 

pa tela për transmetimin e të dhënave apo imazheve për automjete;aplikacion i softuerit 

kompjuterik për agjentët dixhitalë virtualë, sisteme të parashikuara, makinë mësimi, 

automatizimi i procesit të njohjës, njohjen e modelit, njohjen e karakterit, aplikacione të 

informatikës vizuale, virtualizimi i njohurive, robotikë, dronë, dhe automjete pa 

pilot;aplikacion softueri dhe hardueri kompjuterik për kontroll automatik të drejtimit të 

automjeteve;aplikacione softueri dhe hardueri kompjuterik për kontrollimin automatik të 

drejtimit të automjeteve, kontrollin autonom, navigimin, dhënien e dnihmës në drejtimin e 

automjetit, dhe automjetet e vetë-drejtuara;Pajisje për ndjekjen e automjeteve me 

përmbajtje të siftuerit dhe harduerit kompjuterik, senzorëve, transmetuesve, pranuesve dhe 

marrësve satelitorë të pozicionimit global, të gjitha për të u përdorur në lidhje me 

gjurmimin dhe monitorimin e automjeteve  
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42  Ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit on-line jo-të shkarkueshëm për mësim 

në makinë, mihjen e të dhënave, të dhënat e pyetjeve, dhe analizimin e të dhënave;ofrimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerëve online jo-të shkarkueshëm për njohjen e 

informatikës, mësimin e thellë, intelegjencën artificiale;ofrimin e pëdorimit të përkohshëm 

të softuerit jo-të shkarkueshëm për të dhënat e pyetjeve dhe analizimin e të dhënave;ofrimin 

e përdorimit të përkohshëm të softuerëve jo-të shkarkueshëm për mihjen e të 

dhënave;ofrimin e përkohshëm  të softuerit jo-të shkarkueshëm për njohjen kompjuterike, 

mësim i thellë, intelegjencë aritificale;hulumtim dhe rikthimin e informatave nga rrjetet 

kompjuterike për të tjerët;shërbimet kompjuterike, kryesisht, ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm, ndërfaqet e programimit të aplikacionit 

softuerik (API), dhe ikonë active softuerike për mësim në makinë, mihjen e të dhënave, të 

dhënat e pyetjeve, dhe analizimin e të dhënave;ofrimin online të softuerëve të vizionit 

kompjuterik jo-të shkarkueshëm për përvetësim, procesim, analizim dhe kuptimin e 

imazheve dixhitale dhe nxerrjen e të dhënave vizuale;ofrimin e seteve të softuerëve online 

kompjuterik jo-të shkarkueshëm për zhvillim;ofrimi  i pajisjeve online të zhvillimit të 

programeve kompjuterikë të pa-shkarkueshëm për vizionin kompjuterik, të mësuarit në 

makinë, të mësuarit në thellësi, inteligjencës artificiale, përpunimit të gjuhës natyrore, 

algoritmeve të të mësuarit dhe analizës së të dhënave;sigurimi i një programi online vizioni 

të pa-shkarkueshëm që përdor inteligjencën artificiale për të parë dhe interpretuar të dhëna, 

për të u lidhur me pajisje dhe për të ruajtur, menaxhuar dhe përpunuar të dhënat në 

cloud;programet kompjuterike si shërbime (SAAS) që përmbajnë softuer për përdorim në 

ofrimin e aftësive të llogaritjes në re dhe shërbimet e teknologjisë së informacionit (IT), 

informatikë dhe llogaritjen në re;softueri si shërbim (SAAS) që përmban softuer për 

përdorim në informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal;softueri si shërbim i shërbimeve 

(SAAS) përmban platformën e zhvillimit të softuerit për përdorim në lidhjen e 

aplikacioneve me sistemet dhe pajisjet e ndërmarrjes;konsultimi i softverit dhe sigurimi i 

informacionit mbi softuerin si shërbim;softueri si shërbim (SAAS) që paraqet softuer për 

llogaritje me gjendje latente të ulët dhe brez të gjerë;shërbime të programeve kompjuterikë 

për sigurimin e aftësive kompjuterike për zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e 

përmbajtjes;llogaritja në cloud që përmban softuer për llogaritje me gjendje latente të ulët 

dhe brez të gjerë, shërbime të teknologjisë së informacionit (IT) dhe informatikë përmes një 

rrjeti global dhe lokal;shërbime të programeve kompjuterikë për sigurimin e aftësive 

kompjuterike cloud për zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes;shërbime për 

të mundësuar që aplikacionet të vendosen nëpër një rrjet online;shërbime për ofrimin e 

analizave, nxënjen, llogaritjen dhe rrugicimit të trafikut;shërbime për sigurimin e një rrjeti 

informatik të sigurt dhe të besueshëm;sigurimi i shërbimeve këshilluese të pajisjeve 

kompjuterike dhe softuerëve në terren duke zhvilluar një mjedis të bazuar në re me 

integrimin e aplikacioneve nëpër platforma të ndryshme dhe pajisje të lidhura;softuer si 

shërbim (SAAS) që paraqet softuer për llogaritje me gjendje latente të ulët dhe brez të 

gjerë;shërbime të programeve kompjuterikë për sigurimin e aftësive kompjuterike për 

zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes;llogaritja në re që përmban softuer 

për llogaritje me gjendje latente të ulët dhe brez të gjerë, shërbime të teknologjisë së 

informacionit (IT) dhe informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal;shërbime të 

programeve kompjuterikë për sigurimin e aftësive kompjuterike cloud për zhvilluesit e 

aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes;shërbime për të mundësuar që aplikacionet të 

vendosen nëpër një rrjet online;shërbime për ofrimin e analizave, caching, llogaritjes dhe 
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rrugicimit të trafikut;shërbime për sigurimin e një rrjeti informatik të sigurt dhe të 

besueshëm;sigurimi i shërbimeve këshilluese të pajisjeve kompjuterike dhe softuerëve në 

terren duke zhvilluar një mjedis të bazuar në cloud me integrimin e aplikacioneve nëpër 

platforma të ndryshme dhe pajisje të lidhura;shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimi i 

indekseve të informacionit, faqeve të internetit dhe burimeve të bazuara në rrjetin 

kompjuterik;sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pa-

shkarkueshëm për lidhjen, funksionimin dhe menaxhimin e pajisjeve të rrjetit në internetin 

e gjërave (IoT);sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për lidhjen, 

funksionimin dhe menaxhimin e pajisjeve të rrjetit në internet të gjërave (IoT);softueri si 

shërbim (SAAS);shërbime këshillimi në fushën e kompjuterëve dhe informatikës 

ëireless;shërbime të menaxhimit të rrjetit kompjuterik, përkatësisht, monitorimi i sistemeve 

të rrjetit për qëllime teknike;pritja e përmbajtjes dixhitale në internet;shërbimet e 

monitorimit të rrjetit kompjuterik, përkatësisht, sigurimi i informacionit për funksionimin e 

rrjeteve kompjuterike;personalizimi i softuerit në internet dhe dizajni i ndërfaqes së 

përdoruesit të kompjuterit për të tjerët;Zhvillimi, dizenjimi dhe shërbimet e këshillimit për 

kompjuterët;hartimin dhe zhvillimin e standardeve për të tjerët në hartimin dhe zbatimin e 

softuerit kompjuterik, pajisjes kompjuterike dhe pajisjeve telekomunikuese;sigurimi i 

klientëve dhe teknikëve me informacion në lidhje me menaxhimin e projekteve 

kompjuterike;sigurimi i programeve online si shërbim për mbledhjen, përpilimin, 

përpunimin, transmetimin dhe shpërndarjen e të dhënave të Sistemit të Pozicionimit Global 

(GPS);sigurimi i softuerit online të pa-shkarkueshëm që paraqet rrugë, gjeografike, hartë, 

informacion mbi linjat e transportit publik, informacionin e linjës së tranzitit publik, 

informacionin e rrugës së transportit publik, oraret dhe oraret e tranzitit publik dhe 

informacione të tjera të transportit publik;sigurimi i një programi online navigimi të pa-

shkarkueshëm për llogaritjen dhe shfaqjen e rrugëve dhe ndarjen e sistemit të navigimit të 

tranzitit publik, hartës dhe informacionit të udhëtimit;Sigurimi i një programi kompjuterik 

online të pa-shkarkueshëm për të mundësuar ndarjen e informacionit të transportit publik, 

hartëzimin, lundrimin, trafikun, rrugët dhe informacionin e pikës së interesit;program 

kompjuterik social interaktiv që mundëson shkëmbimin e informacionit ndërmjet 

përdoruesve;sigurimi i programeve online si shërbim për kontrollin automatik të drejtimit të 

automjeteve, kontrollin autonom, lundrimin, drejtimin e asistuar të automjeteve dhe vetë-

drejtimin e automjeteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1582 

(220) 21/09/2020 

(300) 88847192  25/03/2020  US 

(731) Amazon Technologies, Inc. 

410 Terry Avenue North Seattle, 

Washington 98109 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  AMAZON ADVERTISING 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin e përmbajtjes 

dixhitale dhe reklamime përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer kompjuterik i 
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shkarkueshëm, gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve;softuer kompjuteri i 

shkarkueshëm për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime 

reklamimi, marketingu dhe promocioni;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për vlerësimin 

dhe analizimin e sjelljeve të konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për blerjen e mediave;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

qëllime të përcjelljes, monitorimit, dhe raportimit të trendeve për qëllime të reklamimeve, 

marketingut dhe promocioneve;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për qëllime të krijimit 

të teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të fokusuara në reklamime;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për qëllime të vlerësimit të sjelljeve të konsumatorëve;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin e përmbajtjes dixhitale dhe 

reklamimeve përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

për përshtatje të thelbit dhe pamjes së përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve.  

16  Reklamime dhe materiale promocionale të shtypura, gjegjësisht pamje të shtypura në 

natyren e grafikoneve informuese dhe materialeve promocionale që u shiten tjerëve për 

reklamim dhe promovim të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve.  

36  Shërbime të reklamimit dhe marketingut që ofrohen përmes mediave sociale dhe 

marketing të makinave të kërkimit;publikime të teksteve reklamuese;analiza të 

hulumtimeve të tregut dhe të dhënave reklamuese për të ofruar strategji dhe kuptim të 

reklamimeve dhe marketingut;shërbime të monitorimit dhe konsulencës së biznesit, 

gjegjësisht përdorim të modeleve analitike dhe statistikore për kuptimin e konsumatorëve 

dhe bizneseve dhe parashikimin e trendeve dhe veprimeve të tregut;planifikim strategjik të 

biznesit në fushën e hulumtimit të tregut të marrëdhënieve me media, analizimit të tregut, 

hulumtimit të konsumatorëve, dhe anketave për bërje të biznesit dhe hulumtimit të 

tregut;krijim, hartim, përpunim, publikim, dhe shpërndarje e materialeve reklamuese që 

përmbajnë tekste, pamje, dhe përmbajtje;shërbime të blerjes së mediave dhe planifikimi, 

gjegjësisht këshillime të klientëve në marrje me qira dhe blerje të kohës reklamuese dhe 

hapësirës reklamuese për transmetim të mesazheve reklamuese përmes kohës së shfaqjes, 

hapësirës së shtypjes, hapësirës së brendshme, hapësirës së jashtme apo hapësirës 

dixhitale;reklamime në hapësira të jashtme;shërbime të reklamimit paguaj-për-

klikim;përgatitje të prezantimeve që përdoren në reklamime;produksion, post-produksion, 

përpunim, publikim dhe shpërndarje e materialeve reklamuese në formën e veprave 

kinematografike, atyre video dhe audio;ofrime të analitikës së të dhënave në natyren e 

grumbullimit dhe analizimit të trendeve të blerjeve të konsumatorëve dhe karakteristikave 

për përshtatjen e ofertave dhe promocioneve dixhitale;shërbime të agjencive të 

marrëdhënieve me publikun;marrje me qira dhe blerje për tjerët të kohës reklamuese dhe 

hapësirës reklamuese në gjitha mjetet e komunikimit dhe mediat.  

41  Shërbime arsimimi, gjegjësisht zhvillime të kurrikulave për tjerët në fushën e 

reklamimit dhe marketingut.  

42  Ofrues i shërbimeve të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në krijimin 

e reklamimeve për tjerët;softuer si një shërbim (SAAS) për krijimin dhe transmetimin e 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer si një 

shërbim (SAAS), gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit;softuer si një shërbim (SAAS) 

për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime reklamimi, marketingu 

dhe promocioni;softuer si një shërbim (SAAS) për vlerësimin dhe analizimin e sjelljeve të 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

91 

 

konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut;softuer si një shërbim (SAAS) për 

qëllime të përcjelljes, monitorimit, dhe raportimit të trendeve për qëllime të reklamimeve, 

marketingut dhe promocioneve;softuer si një shërbim (SAAS) për qëllime të krijimit të 

teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të fokusuara në reklamime;softuer si një 

shërbim (SAAS) për qëllime të vlerësimit të sjelljes së konsumatorëve;softuer online, i pa-

shkarkueshëm për blerjen e medias;softuer online, i pa-shkarkueshëm për krjimin dhe 

transmetimin e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të 

komunikimit;softuer online, i pa-shkarkueshëm për përshtatjen e thelbit dhe pamjes së 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1589 

(220) 23/09/2020 

(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 ZAGREB, HR 

(591) E gjelbër e errët, e gjelbër e hapur, e 

zeze, e bardhë, e verdhë, ari, kafe. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Karamele (sheqerka)    

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1590 

(220) 23/09/2020 

(731) Fati GmbH Thünenstr. 3 58511 

Lüdenscheid, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  FATI 

 

 
     

 

(511) 27  Mbulesa dyshemeje, posaçërisht qilima (shtrojë dyshemeje ) dhe pllaka qilimi 

(shtrojë dyshemeje)   

37  Punë ndërtimore në fushën e ndërtimit të objekteve ndërtimore; Punë ndërtimore në 

fushën e inxhinierisë civile; Menaxhimi i punëve ndërtimore; Mbikëqyrja e ndërtimit gjatë 

punës ndërtimore; Shërbime ndërtimi në lidhje me punët e ndërtimit për qëllime 

komerciale; Këshilla dhe ofrim i informacionit në lidhje me punët ndërtimore; Ofrim i 

informacionit në lidhje me  ndërtimet, veçanërisht në lidhje me demolimet  e ndërtesave, 

rinovimin e ndërtesave, për rinovimin e ndërtesave; Punime kulmesh; Ngjyrosjeve; 

Muratimeve me tulla; 
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Zdrukthëtari; Ndërtimi i mureve të thata (mureve ndarëse); Shtrimin e dyshemeve; 

Shërbimet e instalimit; Shërbimet me  tjegulla; Shërbime  elektriciste; Suvatim; Izolime, 

hidroizolime dhe izolime termike të ndërtesave dhe dritareve; Instalimi i dyerve dhe 

dritareve; Instalimi i ngrohjes; Instalimi i sistemeve të kondicionerit të ajrit; Instalimi i 

sistemeve të mbrojtjes nga zjarri dhe shërbimeve këshilluese përkatëse; Instalimi i pajisjeve 

të kuzhinës; Përforcimi i ndërtesave; Përgatitja e vendit të ndërtimit, veçanërisht i 

sipërfaqeve të dyshemesë dhe shkallëve për veshjen dhe mbulesën; Mirëmbajtja dhe 

riparimi i dyshemeve; Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave 

  

42  Shërbime  të arkitekturës, veçanërisht projektimi i projekteve të ndërtimit; Shërbimet të 

dizajnit për enterier të brendshëm; Shërbimet inxhinierie; Konsulentë në fushën e ruajtjes së 

energjisë; Planifikimi teknik i projektit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1591 

(220) 23/09/2020 

(731) Fati GmbH Thünenstr. 3 58511 

Lüdenscheid, DE 

(591) E kuqe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 27  Mbulesa dyshemeje, posaçërisht qilima (shtrojë dyshemeje ) dhe pllaka qilimi 

(shtrojë dyshemeje)  

  

37  Punë ndërtimore në fushën e ndërtimit të objekteve ndërtimore; Punë ndërtimore në 

fushën e inxhinierisë civile; Menaxhimi i punëve ndërtimore; Mbikëqyrja e ndërtimit gjatë 

punës ndërtimore; Shërbime ndërtimi në lidhje me punët e ndërtimit për qëllime 

komerciale; Këshilla dhe ofrim i informacionit në lidhje me punët ndërtimore; Ofrim i 

informacionit në lidhje me  ndërtimet, veçanërisht në lidhje me demolimet  e ndërtesave, 

rinovimin e ndërtesave, për rinovimin e ndërtesave; Punime kulmesh; Ngjyrosjeve; 

Muratimeve me tulla; 

Zdrukthëtari; Ndërtimi i mureve të thata (mureve ndarëse); Shtrimin e dyshemeve; 

Shërbimet e instalimit; Shërbimet me  tjegulla; Shërbime  elektriciste; Suvatim; Izolime, 

hidroizolime dhe izolime termike të ndërtesave dhe dritareve; Instalimi i dyerve dhe 

dritareve; Instalimi i ngrohjes; Instalimi i sistemeve të kondicionerit të ajrit; Instalimi i 

sistemeve të mbrojtjes nga zjarri dhe shërbimeve këshilluese përkatëse; Instalimi i pajisjeve 

të kuzhinës; Përforcimi i ndërtesave; Përgatitja e vendit të ndërtimit, veçanërisht i 

sipërfaqeve të dyshemesë dhe shkallëve për veshjen dhe mbulesën; Mirëmbajtja dhe 

riparimi i dyshemeve; Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave  

42  Shërbime  të arkitekturës, veçanërisht projektimi i projekteve të ndërtimit; Shërbimet të 

dizajnit për enterier të brendshëm; Shërbimet inxhinierie; Konsulentë në fushën e ruajtjes së 

energjisë; Planifikimi teknik i projektit  
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(210) KS/M/ 2020/1592 

(220) 23/09/2020 

(731) Fati GmbH Thünenstr. 3 58511 

Lüdenscheid, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 27  Mbulesa dyshemeje, posaçërisht qilima (shtrojë dyshemeje ) dhe pllaka qilimi 

(shtrojë dyshemeje)  

37  Punë ndërtimore në fushën e ndërtimit të objekteve ndërtimore; Punë ndërtimore në 

fushën e inxhinierisë civile; Menaxhimi i punëve ndërtimore; Mbikëqyrja e ndërtimit gjatë 

punës ndërtimore; Shërbime ndërtimi në lidhje me punët e ndërtimit për qëllime 

komerciale; Këshilla dhe ofrim i informacionit në lidhje me punët ndërtimore; Ofrim i 

informacionit në lidhje me  ndërtimet, veçanërisht në lidhje me demolimet  e ndërtesave, 

rinovimin e ndërtesave, për rinovimin e ndërtesave; Punime kulmesh; Ngjyrosjeve; 

Muratimeve me tulla; 

Zdrukthëtari; Ndërtimi i mureve të thata (mureve ndarëse); Shtrimin e dyshemeve; 

Shërbimet e instalimit; Shërbimet me  tjegulla; Shërbime  elektriciste; Suvatim; Izolime, 

hidroizolime dhe izolime termike të ndërtesave dhe dritareve; Instalimi i dyerve dhe 

dritareve; Instalimi i ngrohjes; Instalimi i sistemeve të kondicionerit të ajrit; Instalimi i 

sistemeve të mbrojtjes nga zjarri dhe shërbimeve këshilluese përkatëse; Instalimi i pajisjeve 

të kuzhinës; Përforcimi i ndërtesave; Përgatitja e vendit të ndërtimit, veçanërisht i 

sipërfaqeve të dyshemesë dhe shkallëve për veshjen dhe mbulesën; Mirëmbajtja dhe 

riparimi i dyshemeve; Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave  

42  Shërbime  të arkitekturës, veçanërisht projektimi i projekteve të ndërtimit; Shërbimet të 

dizajnit për enterier të brendshëm; Shërbimet inxhinierie; Konsulentë në fushën e ruajtjes së 

energjisë; Planifikimi teknik i projektit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1593 

(220) 23/09/2020 

(731) Yongkang city jia kai industry and 

trade co. LTD 3rd floor, 133-15 zizheng 

road, economic development zone, 

yongkang city, jinhua city, zhejiang 

province, CN 

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

(540)   
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 7  Zinxhirë të sharrave; çekanë elektrik; makina saldimi, elektrike; mjete me kapje-

dore, përveç atyre me veprim - dore; kaçavida, elektrike; mjete për mprehjen e skajeve të 

skive, elektrike; makina për gravurë; Turjelë dore elektrike; makina prerëse; nxjerrës i 

gozhdëve, elektrik; kositëse    [makinë]; sharra [makina]  

8  Pajisje për çelësa[vegël dore]; punto[pjesë e veglave të dorës]; mjete kopshti, me veprim-

dore;  vegla bujqësore, me veprim- dore; instrumente gërryese [instrumente dore]; anësore 

të armëve, përveç armëve të zjarrit; gërshërë të krasitjes; takëm tavoline [thika, pirunë dhe 

lugë]; doreza për vegla dore me veprim- dore; vegla dore, me veprim- dore; takëm *; 

doreza për thika  

9  Peshore; metër; aparate dhe instrumente matëse; topografët e nivelit; materiale për rrjetin 

elektrik [tela, kabllo]; ndërprerësit celulë [energji elektrike]; pajisje mbrojtëse për përdorim 

personal ndaj aksidenteve; pincë-hundësh; bateri, elektrike; aparate për kontroll nga 

distanca*; 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1606 

(220) 25/09/2020 

(731) Shemsi Gërgjaliu B.I Vushtrri/Rr,,Mic 

Sokoli, KS 

(591) E Zezë, Ngjyr hiri, E Kaltert e qelur 

E Kuqe, E Bardhë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej 

metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; 

kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; 

gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; xehet  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  
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(210) KS/M/ 2020/1620 

(220) 25/09/2020 

(731) AHMET ACAR   

Istoç Ticaret Merkezi Öksüzoğulları Plaza 

E1 Blok No:5 K:1-4 Mahmutbey Bağcılar 

İstanbul TURKEY ÖMER MUHARREM 

ACAR  Istoç Ticaret Merkezi Öksüzoğulları 

Plaza E1 Blok No:5 K:1-4 Mahmutbey 

Bağcılar İstanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Vegla dore dhe pajisje, të cilat operojnë me dorë; takëm për ngrënje; armë të 

ftohta, përveç armëve të zjarrit; brisqe.  

11  Pajisje dhe instalime të ndriçimit, ngrohjes, ftohjes, prodhimit të avullit, gatimit, zierjes, 

tharjes, ventilimit, furnizimit me ujë dhe nevoja sanitare  

20  Mobile, pasqyra, korniza për fotografi; kontejnerë, të cilat nuk janë nga metali, për 

magazinim apo transport; kocka (asht) të përpunuar ose i pa përpunuar, bri, kocka balene 

ose sedef; guaca; shkumë deti; qelibar i verdhë.  

21  Gjëra shtëpijake ose pajisje kuzhine dhe kontejnera; enë për zierje dhe pajisje për 

tavolina, përveq pirunëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjera; furça, përveq furçave 

për ngjyra; materiale për krijimin e furçave; produkte për pastrim; xham i pa përpunuar ose 

gjysëm përpunuar, përveq xhamave të ndërtimit; enë qelqi, porcelan dhe produktet e dheut.  

35  Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1635 

(220) 29/09/2020 

(731) Amazon Technologies, Inc. 

410 Terry Avenue North Seattle, 

Washington 98109, US 

(591) E portokalltë, e zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin e përmbajtjes 

dixhitale dhe reklamime përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm, gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve; softuer kompjuteri i 

shkarkueshëm për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime 

reklamimi, marketingu dhe promocioni; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për vlerësimin 

dhe analizimin e sjelljeve të konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut; 

softuer kompjuterik i shkarkueshëm për blerjen e mediave; softuer kompjuterik i 
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shkarkueshëm për qëllime të krijimit të teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të 

fokusuara në reklamime; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për qëllime të vlerësimit të 

sjelljeve të konsumatorëve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin 

e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për përshtatje të thelbit dhe pamjes së përmbajtjes dixhitale 

dhe reklamimeve  

16  Reklamime dhe materiale promocionale të shtypura, gjegjësisht pamje të shtypura në 

natyren e grafikoneve informuese dhe materialeve promocionale që u shiten tjerëve për 

reklamim dhe promovim të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve.  

35  Shërbime të reklamimit dhe marketingut që ofrohen përmes mediave sociale dhe 

marketing të makinave të kërkimit; publikime të teksteve reklamuese; analiza të 

hulumtimeve të tregut dhe të dhënave reklamuese për të ofruar strategji dhe kuptim të 

reklamimeve dhe marketingut; krijim, hartim, përpunim, publikim, dhe shpërndarje e 

materialeve reklamuese që përmbajnë tekste, pamje, dhe përmbajtje; shërbime të blerjes së 

mediave dhe planifikimi, gjegjësisht këshillime të klientëve në marrje me qira dhe blerje të 

kohës reklamuese dhe hapësirës reklamuese për transmetim të mesazheve reklamuese 

përmes kohës së shfaqjes, hapësirës së shtypjes, hapësirës së brendshme, hapësirës së 

jashtme apo hapësirës dixhitale; reklamime në hapësira të jashtme; shërbime të reklamimit 

paguaj-për-klikim; përgatitje të prezantimeve audiovizuele që përdoren në reklamime; 

produksion, post-produksion, përpunim, publikim dhe shpërndarje e materialeve 

reklamuese në formën e veprave kinematografike, atyre video dhe audio; ofrime të 

analitikës së të dhënave në natyren e grumbullimit dhe analizimit të trendeve të blerjeve të 

konsumatorëve dhe karakteristikave për përshtatjen e ofertave dhe promocioneve dixhitale; 

shërbime të agjencive të marrëdhënieve me publikun; marrje me qira dhe blerje për tjerët të 

kohës reklamuese dhe hapësirës reklamuese në gjitha mjetet e komunikimit dhe mediat; 

Reklamime dhe marketing; shërbime të agjencive të reklamimit; shërbime të reklamimit 

dixhital; shërbime të reklamimit online për tjerët; operime të tregjeve online për shitësit e 

mallrave dhe/apo shërbimeve; krijime të koncepteve të reklamimit në internet; produksione 

të materieve reklamuese dhe reklamave; konsulencë e menaxhimit të biznesit në lidhje me 

strategjinë, marketingun, shitjet, operimin, dizajnin e produkteve posaçërisht të 

specializuara në përdorimin e modeleve analitike dhe statistikre për të kuptuar dhe 

parashikuar trended dhe veprimet e konsumatorëve, bizneseve dhe të tregjeve  

41  Shërbime arsimimi, gjegjësisht zhvillime të kurrikulave për tjerët në fushën e 

reklamimit dhe marketingut  

42  Ofrues i shërbimeve të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në krijimin 

e reklamimeve për tjerët; softuer si një shërbim (SAAS) për krijimin dhe transmetimin e 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer si një 

shërbim (SAAS), gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit; softuer si një shërbim (SAAS) 

për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime reklamimi, marketingu 

dhe promocioni; softuer si një shërbim (SAAS) për vlerësimin dhe analizimin e sjelljeve të 

konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut; softuer si një shërbim (SAAS) për 

qëllime të përcjelljes, monitorimit, dhe raportimit të trendeve për qëllime të reklamimeve, 

marketingut dhe promocioneve; softuer si një shërbim (SAAS) për qëllime të krijimit të 

teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të fokusuara në reklamime; softuer si një 

shërbim (SAAS) për qëllime të vlerësimit të sjelljes së konsumatorëve; softuer online, i pa-
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shkarkueshëm për blerjen e medias; softuer online, i pa-shkarkueshëm për krjimin dhe 

transmetimin e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të 

komunikimit; softuer online, i pa-shkarkueshëm për përshtatjen e thelbit dhe pamjes së 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1687 

(220) 08/10/2020 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  Bixby 

 

 
     

 

(511) 7  Robotët që ndihmojnë në punët e përditshme për qëllime shtepiake; fshesa 

robotike; makina për larjën e enëve për qëllime shtëpiake; kondensator ajri; lavatriçe për 

qëllime shtëpiake; fshesa elektrike; qese për fshesa elektrike.  

9  Ekrane per emitimin e diodave të dritës (LED); kufje për realitetin virtual; disqe  USB të 

zbrazëta; kartela memorie të zbrazëta; routerët e rrjetit; mbyllës dixhital të dyerve; panele 

për shfaqjen e sinjalistikës dixhitale; gjysmëpërçues; karikues baterish për telefonë 

portabël, kompjuterë tablet dhe kompjuterë portabël; videoprojektorë; set-top kuti; orë 

inteligjente; disqet në gjendje të ngurtë; telefona inteligjentë; mbulesa mbrojtëse për 

telefona të mençur; altoparlantë të zërit; komponentët elektronikë të zërit, përkatësisht, 

sistemet rrethuese të zërit; kompjutera që vishen në formën e orëve inteligjente dhe syzeve 

inteligjente; sensorë elektrikë; gjurmues të veprimtarisë që vishen; bateri elektrike të 

rikarikueshme; kamera; kompjuterë; monitorë kompjuteri; aplikacione të programeve 

kompjuterikë, të shkarkueshëm; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera tablet; 

televizione; kufje; sythat e veshëve; kompjuterë portabël; telefonat mobil.  

11  Llamba LED; Poqet e llambave LED; Aparate për administrimin e rrobave elektrike në 

natyrën e avulloreve të rrobave për qëllime shtëpiake; makina elektrike për administrimin e 

rrobave për tharjen e rrobave për qëllime shtëpiake; furra elektrike për gatim; largues te 

lageshtisë (dehumidifikues) për përdorim shtëpiak; pastrues ajri; filtra për pastruesit e ajrit; 

ventilator elektrik; kondicionerë; frigoriferë elektrikë; furra elektrike; tharëse rrobash 

elektrike; furrat me mikrovalë; aparate për gatim, përkatësisht tavolina gatimi; aparate dhe 

instalime gatimi.  

14  Qaforet; stoli, në veçanti unaza; orë dore; orë; shirita ore; pjesë dhe pajisje për orë; rripa 

ore; orë dhe orë muri elektronike; orët e kontrollit (orët master); stoli, ne veçanti, 

bylyzykët.  

35  Sigurimi i informacionit në lidhje me produktet përmes rrjeteve telekomunikuese për 

qëllime reklamimi dhe shitjesh; agjencitë tregtare dhe të informacionit të biznesit; 

organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, 

promovuese dhe reklamuese; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të porositjes on-line; shërbimet e 

sekretarisë duke përdorur softuerin e programit të inteligjencës artificiale; shërbime 

rikthimi për të dhënat në internet; shërbime të dyqaneve me pakicë që përmbajnë aparate 
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dhe instrumente elektrike audio dhe vizuale; shërbime të dyqaneve me pakicë që përmbajnë 

makina dhe mjete telekomunikuese; sigurimi i informacionit të drejtorisë telefonike; 

shërbimet e përgjigjes telefonike dhe trajtimi i mesazheve; sigurimi i informacionit dhe 

këshillave për konsumatorët në lidhje me përzgjedhjen e produkteve dhe gjërave që do të 

blihen; shërbime sekretarie duke përdorur “chatbot’’; reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; shërbime të dyqaneve me pakicë që shfaqin kompjutera; shërbime të 

dyqaneve me pakicë të pajisjeve periferike dhe aksesorëve kompjuterikë; kërkimi i të 

dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët.  

38  Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet global kompjuterik; transmetimi simultant i 

televizionit përmes rrjeteve globale të komunikimit, internetit dhe rrjeteve pa tel; 

komunikimet përmes rrjeteve shumëkombëshe telekomunikuese; transmetimi i të dhënave; 

transmetim radio; shërbime këshilluese dhe konsultuese në lidhje me komunikimet pa tela 

dhe pajisjet e komunikimit pa tela; marrja me qira e makinave dhe aparateve të 

komunikimit pa tel; dhoma bisede virtuale të krijuara përmes mesazheve me tekst; 

transmetimi i të dhënave/zërit dhe imazheve nga sateliti për shërbimin e informacionit për 

blerje; transmetimi, prezantimi dhe marrja e imazheve, tekstit dhe të dhënave audio, video, 

aktive dhe lëvizëse në kohë reale; shërbime interaktive të videoteksit; sigurimi i dhomave të 

bisedave në internet; sigurimi dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve 

telekomunikuese; shërbime të postës zanore; shërbime telefonike të aktivizuara me zë; 

ofrimi i shërbimeve të bisedës zanore; shërbime të transmetimit në internet; transmetimi 

elektronik i zërit, imazheve dhe të dhënave dhe informacioneve të tjera të të gjitha llojeve 

përmes internetit; marrja me qira e pajisjeve telekomunikuese; shërbimi i tabeles 

elektronike të buletinit (shërbime telekomunikuese); transmetimi elektronik i të dhënave; 

shërbime të mesazheve me tekst; transmetimi televiziv; marrja me qira e sistemeve të 

komunikimit; shërbime video konferencë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1714 

(220) 14/10/2020 

(300) 90240199  07/10/2020  US 

(731) Lenovo (Beijing) Limited 

6 Chuangye Road, Shangdi Information  

Industry Base Haidian Dist. 

Beijing, China 100085, CN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LENOVO GO 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisje  dhe pjesë periferike kompjuterike, përkatesisht tastatura për kompjutera, 

tastatura, minj, kontrollus, pikat e përcjelljes, tavolina prekëse, kontrolluese të gjesteve, 

pajisje për përcjelljen e levizjeve, ndëgjuese, ndëgjuese, zmadhuese zëri, shirita zërimi, 

mikrofon, kamera, stacione lidhëse, replikator portalesh, I/O adaptues dhe shëndrruese, 

ruter, nderpreres, pika te qasjeve, pika  personale hotspot, repetitor, filtra për mbrojtjen e 

privatësisë, filtra mbrojtës, kabllo për mbushje, mbushës pa tel, mbusjës për telefona, 

mbushës për më shumë pajisje, bateri eksterne (të jashtme), njësi reserve të mbushjeve, 

USB pajisje, çarqe optike dhe disqe për magazinim; mbështetëse për kompjutera; 
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mbështetëse për kompjutera në formë të fletores (mbajtës shenimesh); mbështetese për 

tabloid; mbajtëse telefonash; mbajtës për monitora; bartës ekrani; kablo për transmetim të 

të dhënave (bartje të të dhënave); video kabllo; audio kabllo; bartësit e rrjeteve 

kompjuterike; çanta dore posaçërisht të përshtatura për mbajtjen e kompjuterëve bartës  dhe 

kompjuterve për shenime (fletore); çanta dore me rrota posaçërisht të përshtatura për 

mbajtjen e kompjuterëve bartës dhe kompjuterëve në formë fletoreje (shenimesh); valixhe 

për bartje  posaçërisht të përshtatura për pajisje elektronike, përkatësisht kompjuter mobil, 

kompjuter bartës, kompjuter shenimesh dhe telefona të mençur dhe kabllo lidhur me të 

gjitha pajisjet e lartëpërmendura; çanta për bartje, mbajtes; këllëf mbrojtës, maska 

mbrojtëse dhe mbështetëse me lidhëse për mbusheje, adapter, zërues dhe pajisje për 

mbushje të baterive, posaçërisht të adoptuara për përdorim me pajisje digjitale elektronike 

të dorës, përkatësisht me kompjutera mobil, kompjutera bartës, kompjutera shenimesh dhe 

telefona të mençur si dhe kabllot lidhur me pajisjet e tyre paraprake.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1719 

(220) 16/10/2020 

(731) Dashnim Miftari Veda -2-Petroll 

SH.P.K. Rr. 4 Korriku, Viti, KS 

(591) E verdhe, e kaltert 

(740)  Dashnim Miftari Veda -2-Petroll 

SH.P.K. Rr. 4 Korriku, Viti 

 
 

(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.  

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

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

automjeteve;inspektimi i kontejnerëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1720 

(220) 16/10/2020 

(731) Dashnim Miftari Veda -2-Petroll 

SH.P.K. Rr. 4 Korriku, Viti, KS 

(740)  Dashnim Miftari Veda -2-Petroll 

SH.P.K. Rr. 4 Korriku, Viti 

 
 

(540)  VEDA 

 

 
     

 

(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 
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për ndriqim.  

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

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

automjeteve;inspektimi i kontejnerëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1734 

(220) 21/10/2020 

(731) JOINT STOCK COMPANY 

“BIOCAD” Liter A, bld.34, Svyazi st, 

Strelna, Petrodvortsoviy district, Saint 

Petersburg, 198515, RU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  HIRTECO 

 

 
     

 

(511) 5  Përgatitje albuminoze për qëllime mjekësore; përgatitje biologjike për qëllime 

mjekësore; përgatitje të mikro-organizmave për përdorim mjekësor apo veterinar; preparate 

farmaceutike; përgatitje kimiko-farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime mjekësore; 

përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; farmaceutikë. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1735 

(220) 21/10/2020 

(731) JOINT STOCK COMPANY 

“BIOCAD” Liter A, bld.34, Svyazi st, 

Strelna, Petrodvortsoviy district, Saint 

Petersburg, 198515, RU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CENTEMA 

 

 
     

 

(511) 5  Përgatitje albuminoze për qëllime mjekësore; përgatitje biologjike për qëllime 

mjekësore; përgatitje të mikro-organizmave për përdorim mjekësor apo veterinar; preparate 

farmaceutike; përgatitje kimiko-farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime mjekësore; 

përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; farmaceutikë.  

 
 

(210) KS/M/ 2020/1736 

(220) 21/10/2020 

(300) 2020-327  01/05/2020  LI 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way, 

Cupertino, California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  APPLE PRORAW 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

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

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

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

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

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet, për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

periferike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me 

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

television, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; monitorë, ekrane, 

ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, 

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

mënçura, televizione dhe audio dhe video pllejerë dhe incizues; syze të mënçura; syze 3D; 

syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optik; mallëra optike; aparate dhe instrumente 

optike; kamera; dritë për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona mobilë, pajisje 

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

televizione, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, mbajtëse për maus; 

aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e 

kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; kartat e kreditit të 

koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; 

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

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

lartpërmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, 

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

mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa 

mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita 

lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim.  
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(210) KS/M/ 2020/1739 

(220) 22/10/2020 

(731) AUTO SHKOLLA TITI SH.P.K. 

Rr. “Eqrem Qabej”, pn. 10000 Prishtinë , 

KS 
 

(540)  TITI 

 

 
     

 

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

Automobila dhe pjesët e tyre dhe pajisjet; automobila; automjete motorike me dy rrota, 

biçikletat dhe pjesët e tyre dhe pajisjet; automjete sportive shërbyese; makina elektrike; 

makina hibride; furgonë [automjet]; trupa për automjete; aspirator për automjete; shasi për 

automobila; goma për automobila; parakolp për automobila; ndezëse cigaresh për 

automobila; disk pllakat frenuese për automobila; jastëkët e ajrit (pajisjet e sigurisë për 

automobila); zinxhirët e automobilave; këllëf i timonit; amortizatorët për automobila; timon 

për automjete; maskë dielli për automobila; roleta të përshtatura për automobila; mbulesat e 

ulëseve të automobilave; ulëset siguruese të fëmijëve për automjete; rripat e sigurisë për 

ulëset e automjeteve  

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

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. 

Shërbime arsimore në mënyrën e ofrimit të kurseve të mësimit dhe trajnimit për auto 

shkolla; aranzhimi dhe / ose mbajtja e ligjëratave, trajnimeve praktike [demonstrimi], 

seminareve, kolokiumeve [testeve], konferencave për auto shkolla; aranzhimi ose 

sponsorizimi i organizimit të garave të ndryshme 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1751 

(220) 27/10/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Kuqe, E Bardhë, E Gjelbërt 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhembe  

21  Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave 

te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per 

ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne 

ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera.  

24  Tekstilet dhe mallrat prej teksili, qe nuk jan eperfshire ne klasat tjera, mbuleta e 

shtreterve dhe tavolinave  

29  Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e 

konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, qumeshti 
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dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e 

drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli  

32  Birrat, ujrat mineral dhe te gazuar si dhe pijet tjera jooalkoolike, pije frutash dhe leng 

frutash, shurupet dhe gatitjet tjera per prodhimin  epijeve freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1763 

(220) 28/10/2020 

(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E Kuqe, E Verdhë, E Bardhë 

E Gjelbërt 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhembe  

21  Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave 

te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per 

ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne 

ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera.  

24  Tekstilet dhe mallrat prej teksili, qe nuk jan eperfshire ne klasat tjera, mbuleta e 

shtreterve dhe tavolinave  

29  Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e 

konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, qumeshti 

dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e 

drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli  

32  Birrat, ujrat mineral dhe te gazuar si dhe pijet tjera jooalkoolike, pije frutash dhe leng 

frutash, shurupet dhe gatitjet tjera per prodhimin  epijeve freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1764 

(220) 28/10/2020 

(731) Mistwalker Corporation 

711 Kapiolani Blvd., Suite 1000, Honolulu, 

HI 96813, US 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. 

 

(540)  FANTASIAN 
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Bedri Berisha, Objekti D 1/37 

10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(511) 9  Softuer për lojra kompjuterike për përdorim në telefon mobil dhe celularë; 

Program kompjuterik i lojërave elektronikë të shkarkueshëm për përdorim në telefon mobil 

dhe celularë, kompjuterë dore dhe kompjuterë personalë.  

41  Shërbime argëtimi, përkatësisht, sigurimi i ofrimit për përdorimit të përkohshëm të 

lojërave kompjuterike që nuk shkarkohen.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1783 

(220) 30/10/2020 

(731) Ermal Sadiku LINK PLUS IT 

SH.P.K. Rr. Pashko Vasa, nr.46, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC 

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

(540)  LINK PLUS 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; Aparatura 

dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë; Pajisje trajnuese dhe simulatorët, për 

shembull, manekinat e reanimimit, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; 

Aparatura dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, makinave lëvizëse 

në ujë dhe automjetet pa pilot, për shembull, instrumentet e navigimit, transmetuesit, 

kompasat për matje, aparatet GPS, aparatet drejtuese automatike për automjetet; Aparatet 

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

semaforit, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë që shërbejnë si pajisje të 

kriptimit; Aparatura dhe instrumente optikë, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet 

zmadhuese, pasqyrat për punën inspektuese, vrimë përgjuese në derë; Orë të mençur, 

percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv; Kontrollues për përdorim të kompjuterit, 

përveçse për video lojëra, kufje të realitetit virtual, syze të mençura; Makinat e treguesve të 

automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të materialeve; 

Pajisje për efekte elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore; Robotë pune, robotë 

mësues, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë me dukje njerëzore me inteligjencë artificiale; 

Syze 3D; Pajisjet për matjen e përshpejtimit;  

Alarme akustike (tingull); Aparate analizash ajrore ; Alarme; Aparate për mesazhe 
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telefonike; Pajisje kundër interferencave [elektrike]; Aparate paralajmërimi ndaj vjedhjeve; 

Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime jo-mjekësore; Film 

kinematografik (Aparate për redaktim; Aparate për regjistirmin e largësive; Audio dhe 

video-marrës; Aparate mësimi audiovizuale; Bankomate [ATM]; Lexues barkodesh; 

Videokamera; Mekanizma që vihen në veprim me monedha për aparate televizivë; Pajisje 

muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; Softëare për lojëra 

kompjuterike; Hardëare kompjuterik; Programe (Funksionojnë në kompjutera të regjistruar; 

Pajisje periferike kompjuterash; Programe kompjuterike, të regjistruar; Programe 

(Kompjuter [programe të shkarkueshme]; Aplikacione të shkarkueshme për kompjuter; 

Softëare (Kompjuteri të regjistruara; Kompjutera; Holograme; Karta me qark të integruar 

[karta smart]; Pajisje komunikimi për kompjutera; Pajisje muzikore automatike me 

monedhë [gramafon me monedhë]; Fibra optike; Njësi magnetike shiriti për kompjutera; 

Mekanizma për aparate me monedhë; Mekanizma për aparate të kundër-operuara; Kartat 

memorike e makinave për lojëra video; Kompjuter për shënime, Objektivë [lente] [optike]; 

Aparate dhe instrumenta optikë; Disqe optikë; Xham optik; Mallra optikë; Fenerë optikë; 

Lente optike; Kompjutera tabletë;   

42  përfshinë: Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me: 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve 

dhe softuerëve kompjuterikë, Shërbime për inxhinier dhe shkencëtar që ndërmarrin 

vlerësime, masin, hulumtojnë dhe raportojnë në fushat shkencore dhe teknologjike, 

përfshirë konsulencën teknologjike, Shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin 

e të dhënave të kompjuterit dhe personale dhe informacionit financiar dhe për zbulimin e 

aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe informacion, për shembull, shërbimet e mbrojtjes së 

virusit kompjuterik, shërbimet e kriptimit të të dhënave, monitorimin elektronik të 

identifikimit personal të informacionit për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit, 

Softuer si shërbim (SaaS), Platformë si një shërbim (PaaS), Shërbime të planifikimit 

arkitekturor dhe urban, Shërbime të caktuara dizajni, për shëmbull, dizajni industrial, 

hartimi i programeve kompjuterike dhe sistemeve, dizajnimi i brendshëm, dizajni i 

paketimit, dizenjimi i arteve grafike, modelimi i veshjeve, Hulumtime, Këshillim 

arkitekturor, Programim kompjuteri, Dhënie me qira e kompjuterave, Konsulencë e sigurisë 

kompjuterike, Këshillim (Program kompjuterash), Dizenjo programesh (Kompjuter ), 

Analiza e sistemit kompjuterik, Dizenjim (Sistem kompjuterik), Konsulencë e teknologjisë 

kompjuterike, Shërbime mbrojtëse (Virus kompjuteri ), Konsulencë në hartimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga 

materiale në të dhëna elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve në rrjet për të tjerët, 

Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik], 

Dublikimi i programeve kompjuterike, Ruajtje e të dhënave elektronike, Funksionimi e 

faqeve kompjuterike [faqeve të ëeb-it], Konsulencë e teknologjisë të informacionit [IT], 

Instalim i programeve kompjuterike, Mirëmbajtja e programeve kompjuterike, Monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me aksesim në distancë, Ofruesit e shërbimeve të jashtme në 

fushën e teknologjisë së informacionit, Sigurimi i informacionit mbi teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një faqe ueb, Rigjetje e të dhënave kompjuterike, 

Dhënie me qira e programeve kompjuterike, Marrje me qira e shërbyesve të ëeb, Ruajtja e 

serverit, Softueri si një shërbim [SaaS], Konsulence teknologjike, Konsulencë e 

teknologjisë të telekomunikacionit, Përditësimi i programeve kompjuterike, Konsulencë për 

dizenjimin e faqeve të internetit. 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

106 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1785 

(220) 02/11/2020 

(300) 30 2020 009 309   04/05/2020  DE 

(731) Trisport AG Bösch 67 6331 

Hünenberg, CH  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KETTLER COACH 

 

 
     

 

(511) 10  Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor  

28  Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe pajisjet 

e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, cross 

trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për ushtrime 

fizike [jo për qëllime mjekësore]  

38  Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1786 

(220) 02/11/2020 

(300) 30 2020 009 305  04/05/2020  DE 

(731) Trisport AG Bösch 67 6331 

Hünenberg, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KETTLER ERGO 

 

 
     

 

(511) 10  Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor  

28  Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe pajisjet 

e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, cross 

trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për ushtrime 

fizike [jo për qëllime mjekësore]  

38  Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë  
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(210) KS/M/ 2020/1787 

(220) 02/11/2020 

(300) 30 2020 009 306  04/05/2020  DE 

(731) Trisport AG Bösch 67 6331 

Hünenberg, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KETTLER GIRO 

 

 
     

 

(511) 10  Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor  

28  Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe pajisjet 

e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, cross 

trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për ushtrime 

fizike [jo për qëllime mjekësore  

38  Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1788 

(220) 02/11/2020 

(731) Trisport AG Bösch 67 6331 

Hünenberg, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KETTLER GOLF 

 

 
     

 

(511) 10  Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor  

28  Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe pajisjet 

e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, cross 

trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për ushtrime 

fizike [jo për qëllime mjekësore]  

38  Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë  
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(210) KS/M/ 2020/1789 

(220) 02/11/2020 

(300) 30 2020 009 308  04/05/2020  DE 

(731) Trisport AG Bösch 67 6331 

Hünenberg, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KETTLER TRACK 

 

 
     

 

(511) 10  Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor  

28  Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe pajisjet 

e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, cross 

trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për ushtrime 

fizike [jo për qëllime mjekësore  

38  Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1790 

(220) 02/11/2020 

(731) Trisport AG Bösch 67 6331 

Hünenberg, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SKYLON 

 

 
     

 

(511) 10  Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor  

28  Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe pajisjet 

e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, cross 

trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për ushtrime 

fizike [jo për qëllime mjekësore]  

38  Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë  
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(210) KS/M/ 2020/1791 

(220) 02/11/2020 

(300) 30 2020 009 301   04/05/2020  DE 

(731) Trisport AG Bösch 67 6331 

Hünenberg, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  UNIX 

 

 
     

 

(511) 10  Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor  

28  Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe pajisjet 

e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, cross 

trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për ushtrime 

fizike [jo për qëllime mjekësore]  

38  Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1801 

(220) 03/11/2020 

(300) z-202070488  13/05/2020  SI 

(731) Žito prehrambena industrija d.o.o. 

Šmartinska cesta 154 1000 Ljubljana, 

SI 

(591) e gjelbërt dhe kafe 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; gjell, xhemëra, komposte; vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra ushqyese dhe yndyrëra; arrorë të përpunuar, arrorë të ëmbëlsuar; 

arrorë pikantë; bishtajore dhe farëra të procesuara; qiqra të përpunuara;  thjerëza të 

përpunuara; fara liri të përpunuara; fara kungulli të përkunuara; fara susami të përpunuara; 

sojë të përpunuar  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioka, sago; miell dhe pregatitje të punuar 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë buke, 

pluhur për pjekurina; kripë, mustard; uthull, sos (kondiment), djegësime; akull; kuinoa e 

përpunuar; kokrra (drithëra) të përpunuara; kamut i përpunuar; heljda (hikrra) e përpunuar; 

qull hikërror i përpunuar; elb i përpunuar; bollgur i përpunuar; qull meli i përpunuar; 
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përzierje mielli me kokrra të vjetra; miell i zi gruri; miell integral gruri; miell kokrrash 

integrale; miell nga hikrrat; thekon nga kuinoa; thekon nga bollguri; thekon musli; thekon 

nga elbi; thekon nga mielli integral i grurit; thekon nga mielli inetgral i thekrës; misër, i 

bluar; misër, i pjekur; misër, qull (i zier); ushqime misri; thekon misri; hominy grits; thekon 

drithërash; kus-kus (miell semolina); fara liri për konsum  njherëzor; miell; musli; elb i 

qeruar; tërshërë e qeruar; tërshërë; bollgur; bollgur me bazë qumështi, për ushqim; miell 

tërshëre; pjekurina të dyfishta; grickime të bazuara në oriz; grickalica të bazuara në 

drithëra; produkte nga drithërat; embrion gruri për konsum të njerëzve; miell gruri; miell 

nga semolina; miell soje; tapioka; miell nga tapioka; pasta; ushqime të pregatitura me bazë 

makaronash; brumëra nga kokrrat e sojës.  

31  Produkte dhe kokrra (farëra) agrokulturale, hortikulturale, nga mali të cilat nuk 

përfshihen në klasat tjera; fruta dhe perime të freskëta; farëra, bimë natyrore; ushqime për 

kafshë, malt; qiqrra të papërpunuara; thjerëza të papërpunuara; fara liri të papërpunuara; 

farëra të papërpunuara; fara të drithërave të papërpunuara; fara luledielli të papërpunuara; 

susam për ushqim i papërpunuar; kuinoa e papërpunuar; spelt i papërpunuar; kamut i 

papërpunuar; heljda e papërpunuar; qull heljde i papërpunuar; elb i papërpunuar; tërshërë e 

papërpunuar; mel i papërpunuar; bishtaja dhe farëra të papërpunuara.  

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1803 

(220) 03/11/2020 

(731) KOSBERRY SH.P.K. 

Prishtinë/Bërnicë e Epërme, p.n,, KS 

(591) E Kaltert e Mbyllur, e Mbyllur 

E Gjelbert, Vjollce e mbyllur, Vjollce e 

qelur 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  
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(210) KS/M/ 2020/1804 

(220) 03/11/2020 

(731) LexTrust LL.C. Veli Hoti  

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 33/13,  

10000, Prishtinë, KS 

(591) E kaftë e çeltë (në të portokalltë), 

E zezë në të hirtë 

(740)  Veli Hoti  Rr. Hajrullah Abdullahu 

Nr. 33/13,  10000, Prishtinë, Kosovë  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 45  Shërbime Ligjore: këshillime për pronësi intelektuale, shërbime ligjore për 

përgatitje të dokumenteve, kërkime ligjore, menaxhim të të drejtave të autorit, shërbime 

ligjore në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët, [shërbime ligjore] licencimi i 

softverëve kompjuterik, shërbime ligjore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1805 

(220) 03/11/2020 

(731) N KOJSHI  SH.P.K. Xhemajl Jerliu   

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 118, 10000, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Xhemajl Jerliu Rr. Hajrullah 

Abdullahu Nr. 118, 10000, Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  n’Kojshi 

 

 
     

 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; Kafene; 

Lokale; Shërbime baresh; Vende akomodim; Bare me ushqim; Dhënia me qira e 

akomodimeve të përkohshme; Kantina; Katering (Ushqim dhe pije); Restorante; Rezervime 

(Akomodim i përkohshëm); Rezervime akomodimi (Të përkohshme);  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1806 

(220) 03/11/2020 

(731) Xhemajl Jerliu Rr. Hajrullah 

Abdullahu Nr. 118, 10000, Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E zezë, E verdhë (sarihtë) 

(740)  Xhemajl Jerliu Rr. Hajrullah 

Abdullahu Nr. 118, 10000, Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   
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(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; Kafene; 

Lokale; Shërbime baresh; Vende akomodim; Bare me ushqim; Dhënia me qira e 

akomodimeve të përkohshme; Kantina; Katering (Ushqim dhe pije); Restorante; Rezervime 

(Akomodim i përkohshëm); Rezervime akomodimi (Të përkohshme);  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1807 

(220) 03/11/2020 

(731) N KOJSHI  SH.P.K. Xhemajl Jerliu  

Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 118, 10000, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E gjelbërt, E zezë 

(740)  Xhemajl Jerliu Rr. Hajrullah 

Abdullahu Nr. 118, 10000, Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i 

përkohshëm;Kafene;Lokale;Shërbime baresh;Vende akomodim;Bare me ushqim;Dhënia 

me qira e akomodimeve të përkohshme;Kantina;Katering (Ushqim dhe 

pije);Restorante;Rezervime (Akomodim i përkohshëm);Rezervime akomodimi (Të 

përkohshme)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1808 

(220) 04/11/2020 

(300) 202000879  03/06/2020  IE 

(731) Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, Ireland, IE 

(591) Argjendi dhe e bardha 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate toaleti të cilat nuk janë medikamente, pasta për dhëmb, preparate  

për shpërlarjen e gojës dhe spërkatëse freskuese të frymëmarrjes; preparate  

për higjienë orale, xhel për dhëmb, preparate për zbardhim, preparate për lustrim të 

dhëmbit, preparate për dhe përshpejtues për zbardhimin e  dhëmbëve, preparate për 

largimin e njollave 

5  Preparate mjekësore për higjienë orale, preparate mjekësore për lustrimin e    

 dhëmbëve, preparate mjekësore për zbardhimin e dhëmbëve, preparate  

 mjekësore për shpërlarjen e gojës, preparate mjekësore për zbardhim,  
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 çamçakëza mjekësorë dhe pastila (kokërr) për higjienë të dhëmbëve.  

 10  Aparate për higjienë të dhëmbit, enë elastike për dhëmb njëpërdorimëshe  

21  Brusha për dhëmb, rrëmojsa, fije peri për dhëmb, brusha dhe sfungjer.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1812 

(220) 04/11/2020 

(731) DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(591) E kaltër;  bardhë.  

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1813 

(220) 04/11/2020 

(731) DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(591) E argjend; E bardhë.  

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  
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39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1814 

(220) 04/11/2020 

(731) DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(591) E argjend; E bardhë.  

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1815 

(220) 04/11/2020 

(731) DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(591) E kaltër; E bardhë.  

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 
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lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1817 

(220) 04/11/2020 

(731) DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(591) E kaltër; E argjend; E bardhë.  

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1818 

(220) 04/11/2020 

(731) DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(591) E argjend; E bardhë.  

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   
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(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

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

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1819 

(220) 04/11/2020 

(731) DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(591) E kaltër; E argjend; E bardhë.  

(740)  Albert Islami Albert Islami & 

Partners Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1820 

(220) 04/11/2020 

(731) SH.A. Kantina e Pijeve Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu Durrës Rrashbull, 

Lagjja14, rruga Bajram Tusha, Shqipëri, AL 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  Georgios Kastriotis Scanderbeg 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave,Brandy).   
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(210) KS/M/ 2020/1825 

(220) 05/11/2020 

(731) “Publico Group” sh.p.k,  

Prishtinë, Muharrem Fejza, Kompleksi 

Hyjnesha, Kati Suteren Nr, 1, KS 

(591) Bardhë e zi 

(740)  Albinë Kelmendi, Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 41  Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore 

dhe shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke 

përfshirë edhe organizimin e garave sportive; shërbime të klubeve të natës dhe të 

diskotekave; organizimi i panaireve tregtare dhe ekspozitave për qëllime kulturore, sportive 

dhe edukative; qiradhënia e video-shiritave dhe kasetave, CD-ROM-ëve dhe DVD-ve, 

produksion filmik; video-incizim dhe mikrofilmim; publikim i librave dhe gazetave 

elektronike on-line, publikim desktop elektronik, sigurimi i publikimeve elektronike on-

line, shërbime të lojërave on-line; sigurimi i shërbimeve karioke; shërbime për projektimin 

digjital të pamjeve; shërbimet për krijimtari për muzikore; shërbime të faqosjes, të tjera prej 

atyre që janë për qëllime reklamuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1826 

(220) 05/11/2020 

(731) “GAMP” sh.p.k, Prishtinë, Veternik, 

rruga Shkupi, p.n, KS 

(591) Gjelbërt dhe e bardhë 

(740)  Albin Kelmendi Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilet, pasqyrat, korniza pikturash; mobile dhe tavolina prej plastike ose metali; 

errësuese të brendshme dritaresh; mallrat (e përfshira në klasën 20) prej drurit, tapës, 

xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, 

qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej 

plastike; punime arti dhe objekte dekorative prej drurit, dyllit, llaçit ose plastikës, pllakëza 

për emër në derë, jo prej metali, thasë për ruajtjen e veshjeve, varëse setrash, tapa për 

shishe, pllakëza për varjen e çelësave; kapëse rrobash prej plastike; tabela ekspozimi dhe 

tabela të shenjave prej druri ose plastike; shtiza flamuri; kuti paketimi prej plastike; 

kontejnerë, jo prej metali, për karburant të lëngshëm  
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(210) KS/M/ 2020/1827 

(220) 05/11/2020 

(731) Albinë Kelmendi Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

(740)  Albina Kelmendi Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore 

dhe shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke 

përfshirë edhe organizimin e garave sportive; shërbime të klubeve të natës dhe të 

diskotekave; organizimi i panaireve tregtare dhe ekspozitave për qëllime kulturore, sportive 

dhe edukative; qiradhënia e video-shiritave dhe kasetave, CD-ROM-ëve dhe DVD-ve, 

produksion filmik; video-incizim dhe mikrofilmim; publikim i librave dhe gazetave 

elektronike on-line, publikim desktop elektronik, sigurimi i publikimeve elektronike on-

line, shërbime të lojërave on-line; sigurimi i shërbimeve karioke; shërbime për projektimin 

digjital të pamjeve; shërbimet për krijimtari për muzikore; shërbime të faqosjes, të tjera prej 

atyre që janë për qëllime reklamuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1828 

(220) 05/11/2020 

(731) Albinë Kelmendi, Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

(740)  Albinë Kelmendi, Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili (të përfshira në klasën 24), duke përfshirë 

stofrat, imitimet e lëkurës prej tekstili, stofra prej tekstilit të pathurur, perde, pëlhura liri për 

amvisëri, mbulesa liri për shtretër dhe tavolina; mbulesa shtrati prej letre; perde dushi prej 

tekstili ose plastike; mbulesat e shtretërvedhe të tavolinave, banderola, flamuj (jo prej 

letre); etiketa, duke përfshirë etika që ngjiten me hekur, prej tekstili, afishe tekstili, etiketa 

që qepen; dekorime prej tekstili që varen në mur  

25  Rrobat, këpucët, mbulesat e kokës, duke përfshirë fanellatat, bluzat, pulovrat, xhupat 

me kapuç, streha kundër erës, përparëset, kapuçat, kapelat, rrip koke, mbërthyese, rripa 

(veshmbathje), çanta te belit për para, strehë kaskete kundër diellit; veshje sportive, 

mbathje sportive, këpucë dhe thumba futbolli, çizme skijimi; pajisje për këpucë kundër 
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rrëshqitjes; korse; peceta foshnjash prej tekstili.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1829 

(220) 05/11/2020 

(731) Bekim Shehu  Rr.Shkozës, Maxharrë - 

Malishevë, KS 

(591) e kuqe e zeze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike.  

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

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1830 

(220) 05/11/2020 

(300) 018278023  27/07/2020  EU 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  CON CURA CONAD 

 

 
     

 

(511) 3  “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për 

dysheme; Dyll për lustrim; Gërryes; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për fërkim; 

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

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

terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate pastrami, 

përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; Kozmetikë; 

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

pambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për përdorim 

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

personale apo perdorim si deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për 

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

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

pastrues; Letra të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Faculeta absorbuese 

nga letra si faculeta per fytyre.”  

5  “Farmaceutikë; Leukoplaste, materiale pë fashim, fashim për qëllime medicinale, fashim 

i plagëve; Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 
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medicinal; Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; 

Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura 

për qëllime medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit; Letër per mbrojtje nga molët; 

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

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

për përdorim higjenik; Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; Pastrues goje per 

qellime medicinale; Pantollona, absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena-

brekë për beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura 

antikbakteriale; Shtojca dietare nga peltet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insekticide]; 

Solucion për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore.”  

9  “Bateri, elektrik; Bateri elektrike që mbushen; Bateri, elektrik; Mbushës elektrik për 

bateritë; Mbushës për baterit qe mbushen; Mbushës për bateri; Adapter elektrikë; Prizë 

elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për energji 

elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë, Syze, korniza për syze, syze 

dielli, lense kontakti,”  

10  “Aparate dhe instrumente medicinale dhe veterinarie; Pajisje për diagnozë medicinale; 

Shiringa hipodermike dhe gjilpëra për to; Filxhan ushqimi [për përdorim medicinal]; 

Artikuj ortopedik; Ndihmës për lëvizje; Pajisje për mbrojtjen e ndëgjimit; Çarçafë për 

mospërmbajtje; Çarçafë përthithës; Mbrojtës dysheku kundër mospërmbajtjes; Aparate për 

trajtimin e bukurisë, Aparate masazhimi për përdorim shtëpiak; Doreza nga qimet e kalit 

për masazh; Ndohmë rreth seksit; Kontraceptivë, jo-kemikal; Aparate për ushqim dhe 

kujdes; Biberona për beba; Shishe ushqimi; Thithka për beba; Unazë dhëmbi; Valvula për 

shishet e ushqimit; Pajisje fizioterapike për përdorim personal; Sfikmomanometër për 

përodrim shtëpiak; Pajisje për pastrimin e zgavrave të trupit (hundës, veshit); Inhalues, 

Avullues, Aspirator nazal; Artikuj ortopedik për përdorim personal dhe shtëpiak; Rripa 

ortopedik; Arna ftohëse për përdorim medicinal; Çanta akulli për përdorim medicinal; 

Jastëk për përdorim medicinal; Çanta uji për përdorim medicinal; Çorapa të holla me 

kompresim; Çorapa të holla për përdorim medicinal dhe terapeutik; Monitorë për 

sinjalizimin e zemrës i cili duhet të vihet gjatë aktivitetit fizik, për përdorim personal dhe 

shtëpiak; Kompresa të ftohta/nxehta me kemikale të aktivizuara për përdorim medicinal; 

Pajisje terapeutike për personat me aftësi të kufizuar për përdorim shtëpiak; Çantë 

bombole; Ndihmës ndëgjimi për ndëgjimin e rënduar; Prerës kallo; Gota për administrimin 

e ilaçeve (për përdorim shtëpiak); termometër për qëllime medicinale; Veshje medicinale.  

29  “Mish, mish i freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish i delës; Kërmill i 

përgaditur për konsumim njerëzor; Fara, të përgaditura; Fara, të procesuara; Përgadesa të 

bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kockë supash, ekstrakte 

mishi; Mish në formë të kubave; Xhelatinë; Perime të prera; Perime të-prera të gatshme për 

sallata; Soja qumsht; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Qumsht i kondensuar; Fruta, këpurdha dhe 

perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Vajëra; Vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin 

dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Margarin; Peshk i freskët, I ngrirë dhe i konzervuar; 

Ushqim deti, midhje dhe krustaceve të freskëta, të ngrira dhe të konzervuara; Ushqime të 

gatshme, të ngrira apo jo-të ngrira, me bazë perimesh; Ushqime të përgaditura, të ngira apo 

jo-të ngrira, me bazë djathi; Ushqime të përgaditura, të ngrira apo jo-të ngrira, me bazë të 

patateve; Ushqime të përgaditura, të ngirra apo jo-të ngrira, me bazë të mishit apo 
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shpezëve; Ushqime të përgaditura të ngira apo jo-të ngrira, me bazë peshku, ushqimeve të 

detit dhe krustaceve; Qofte të freskëta dhe të ngrira; Qumsht dhe zëvendësues për të, si 

djath, krem, prodhime qumshti dhe produkte të tjera qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me 

bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më 

bazë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar; Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe 

mish i kuruar; Vezë të ngrira dhe të freskëta dhe produkte nga vezët; Gjëra ushqimore të 

gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, 

djathit, mishit të kuruar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e 

shishme me bazë-patatesh; Patate të konservuara; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira 

kryesisht me përmbajtje të mishit; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira kryesisht me 

përmbajtje të perimeve; Ushqime të gatshme të ziera me përmbajtje plotësisht apo 

pjesëritsht nga mishi I shpezëve; Ushqime të përshtatshme (perime); Qofte për ushqim, të 

ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim i lehtë me bazë frutash; Ushqim i lehtë me bazë-perimesh; 

Ushqim I lehtë me bazë-arra; Domate të konzervuara; Levë; Të gjitha mallërat e 

sipërpërmendura me përmbajtje organike dhe/apo pak sheqer dhe/apo pak yndyrë.  

30  “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, biskota 

të thata, ushqime të lehta me bazë-mielli, drithëra të procesuar, niseshte dhe produkte të 

bëra nga to, përgadesa të pjekura dhe majë buke; Sodë buke [sodë bikarboni për qëllime 

gatimi]; Pica dhe pite, të ngrira apo jo-të ngrira; Kuskus [semolina]; Polenta; Gnoqi; Pasta; 

Pasta të mbushura; Pasta me përmbajtje të vezëve; Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë]; 

Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akull për ngrënje, jogurt i ngrirë dhe shërbet i ngrirë; 

Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbla; Shkopinj ëmbëlsira; Ushqim i lehtë; Biskota; 

Ëmbëlsira; Ëmbëlsirë me bazë-çokollade dhe çokolladë; Ëmbëlsira me akullore; Krem 

karamel (ëmbëlsirë e pjekur); Krypë, Melmesa, Aromatizues dhe erëza, Uthull balsamike, 

uthull; Sheqer, ëmbëlsues natyral, akull I ëmbël dhe mbushje, mjaltë, ëmbëlsira; Karamel 

[bonbon]; Çamçakëz; Kremëra (ëmbëlsira); Krem që shpërndahet për lyerje nga çokollata; 

Mustardë; Miell perimesh; Miell; Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ektrakte, jo medicinale; 

Propolis; Zam blete; Ushqime të ngrira dhe të freskëta me bazë pasta, buke, oriz apo pasta 

të mbushura apo brum panzeroti; Polenta; Brum pice I mbushur; Jogurt frutash I ngrirë; Të 

gjitha mallërat e sipërpërmendura me përmbajtje organike dhe/apo pak sheqer dhe/apo pak 

yndyrë.  

31  “Fruta dhe perime të freskëra; Këpurdha; Alga deti të freskëta; Ushiqm për kafshë; Pije 

për kafshë shtëpiake; Malt; Produkte dhe drithëra bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra 

e përgaditur, apo e procesuar); Farëra, bimë natyrale dhe lule; Lëvore e papërpunuar; Dru i 

pasezonuar; Lule të thara për dekorim; Llamba (Bimë-); Gjëra ushqimore për kafshë; 

Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë [shtrojë] për kafshë; Ushqim 

për kafshët shtëpiake; Produkte për pjellë shtazore; Eshtra dhe shkopinj që tretën dhe 

përtypen për kafshët shtëpiake; Të gjitha mallërat e lartpërmendura në klasën 31 përfshirë 

ushqimin organik.”  

32  “Ujë; Pije të lehta; Aperitif, jo-alkoolik; Pije me lëng frutash; Pije e lehtë e pak-kalori; 

Pije me përmbajtje të vitaminave; Fruta të shtrydhura; Pije të gazuara me aromë; Birrë jo-

alkoolike; Birrë dhe prodhime birre; Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon i shtrydhur; 

Preparate jo alkoolike për përgaditjen e pijeve; Prepparate për përgaditijen e pijeve; 

Preparate për përgaditjen e ujit të gazuar; Shurup për pije; Sidër, jo-alkoolik; Lëngje; 

Lengje nga perimet [pije]; Lëng domatesh [pije]; Pije nga perimet; PIje hirre; Pije me bazë-
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soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, ndryshe nga zëvendësuesit 

e qumshtit; Pije me bazë-uji me përmbajtje të ekstrakteve të çajit; Lëngje të freskëta 

(smoothies) ; Pije energjike; Pije izotonike; Pije sportive e pasuaruar me-proteina; të gjitha 

mallërat e lartpërmenndura në klasën 32 përfshirë edhe mallërat organike  dhe /apo me pak 

sheqer.  

35  “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të dhomave dhe lavanderisë 

dhe produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Produktet e higjienës personale, Kozmetikës, Parfumerisë; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Produktet sanitare dhe higjenike, Produkte dhe artikuj 

bukurie dhe të përkujdesjes personale, Preparateve farmaceutike dhe parafarmaceutike; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Çirinjët dhe karburantet, 

Gjëra ushqimore, Preparate dietale dhe produkte përfëmijë, Gjëra ushqimore me përmbajtje 

të ulët të sheqerit dhe/Kryesisht yndyrëra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Ushqim dhe shtojca ushqimore, Artikuj për ruajtjen e ushqimit, Letër alumini për 

ruajtjen e ushqimit, Shirit  për mbështjelljen e gjërave ushqimore, Kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, Syze dhe mallëra optike, Bateri dhe harduer elektrike për telefon; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Kompjuterë, Llaptop 

kompjuterët dhe pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me pajisjet shtëpiake elektrike, Llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Produktet dhe pjesët rezervë për vetura, letër kuzhine, 

Shami letre, pecetë tavoline nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Mushamat nga letra, Letër toaleti, peceta letre,Letër për pjekje; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Çantat e letrës, Librat, publikimet, revistat, 

pamfleta, dhe broshura, kartolina, Gazetat, Pordukte letrë njëpërdorimshe dhe mallëra 

absorbues nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Letrat e 

shkrimit dhe materialet e shkrimit, Materiale shkrimi, Materiale paketimi; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

123 

 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Krevata, Jastëka, Dyshek, artikuj shtëpiak 

apo kuzhine; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Furça-Tar, 

Mbajtjeve të trajtuara gjatë, Krehër, Sfungjerë dhe artikuj pastrimi për përdorim personal 

dhe jo personal; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Enë, Pjata 

tavoline, Gota për pirje një-përdorimshme dhe jo një-përdorimshme; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Artikuj nga tekstili, Furnizime dekorimi, Mbulesa 

shtëpiake, Kuzhine dhe mbulesa për banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Veshje, Veshmbathje, Kapela dhe aksesorie për veshje, Banjare, Kinkaleri 

(artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Gjërat ushqimore, Pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, Gjëra ushqimore, 

Sende të ëmbëlsirave; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqimet e 

gatshme, Ushqimet pjekurina, Ëmbëlsues natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Gjërat ushqimore organike, Përkujdesin shtazor dhe 

produke ushqimore, Uj mineral, pije; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Birrat, Pijet alkoolike dhe verërat.”  

44  “Shërbimet medicinale; Shërbimet e përkujdesit shëndetësor të kafshëve; Ekzaminimet 

medicinale dhe diagnostike; Testime medicinale; Shërbimet klinike; Punësimin e 

instrumenteve medicinale; Trajtimet medicinale; Osteopati; Diagnoza; Përkujdesje 

higjenike dhe bukurie për njerëz apo kafshë; Masazha; Këshilla shëndeti dhe shërbime 

informative; Shërbime këshilluese në lidhje me dietat; Këshilla nitricisti; Shërbimet e 

matjes së tensionit të gjakut; Shërbimet osteopatike; Shërbimet e testimit-të shikimit 

[optike].  
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(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për 

dysheme; Dyll për lustrim; Gërryes; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për fërkim; 

Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e dyshemesë; 
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Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj nga 

terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate pastrami, 

përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; Kozmetikë; 

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

pambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për përdorim 

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

personale apo perdorim si deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për 

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

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

pastrues; Letra të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Faculeta absorbuese 

nga letra si faculeta per fytyre.”  

5  “Farmaceutikë; Leukoplaste, materiale pë fashim, fashim për qëllime medicinale, fashim 

i plagëve; Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 

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

Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura 

për qëllime medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit; Letër per mbrojtje nga molët; 

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

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

për përdorim higjenik; Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; Pastrues goje per 

qellime medicinale; Pantollona, absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena-

brekë për beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura 

antikbakteriale; Shtojca dietare nga peltet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insekticide]; 

Solucion për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore.”  

9  “Bateri, elektrik; Bateri elektrike që mbushen; Bateri, elektrik; Mbushës elektrik për 

bateritë; Mbushës për baterit qe mbushen; Mbushës për bateri; Adapter elektrikë; Prizë 

elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për energji 

elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë, Syze, korniza për syze, syze 

dielli, lense kontakti,”  

10  “Aparate dhe instrumente medicinale dhe veterinarie; Pajisje për diagnozë medicinale; 

Shiringa hipodermike dhe gjilpëra për to; Filxhan ushqimi [për përdorim medicinal]; 

Artikuj ortopedik; Ndihmës për lëvizje; Pajisje për mbrojtjen e ndëgjimit; Çarçafë për 

mospërmbajtje; Çarçafë përthithës; Mbrojtës dysheku kundër mospërmbajtjes; Aparate për 

trajtimin e bukurisë, Aparate masazhimi për përdorim shtëpiak; Doreza nga qimet e kalit 

për masazh; Ndohmë rreth seksit; Kontraceptivë, jo-kemikal; Aparate për ushqim dhe 

kujdes; Biberona për beba; Shishe ushqimi; Thithka për beba; Unazë dhëmbi; Valvula për 

shishet e ushqimit; Pajisje fizioterapike për përdorim personal; Sfikmomanometër për 

përodrim shtëpiak; Pajisje për pastrimin e zgavrave të trupit (hundës, veshit); Inhalues, 

Avullues, Aspirator nazal; Artikuj ortopedik për përdorim personal dhe shtëpiak; Rripa 

ortopedik; Arna ftohëse për përdorim medicinal; Çanta akulli për përdorim medicinal; 

Jastëk për përdorim medicinal; Çanta uji për përdorim medicinal; Çorapa të holla me 

kompresim; Çorapa të holla për përdorim medicinal dhe terapeutik; Monitorë për 

sinjalizimin e zemrës i cili duhet të vihet gjatë aktivitetit fizik, për përdorim personal dhe 

shtëpiak; Kompresa të ftohta/nxehta me kemikale të aktivizuara për përdorim medicinal; 

Pajisje terapeutike për personat me aftësi të kufizuar për përdorim shtëpiak; Çantë 

bombole; Ndihmës ndëgjimi për ndëgjimin e rënduar; Prerës kallo; Gota për administrimin 
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e ilaçeve (për përdorim shtëpiak); termometër për qëllime medicinale; Veshje medicinale  

29  “Mish, mish i freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish i delës; Kërmill i 

përgaditur për konsumim njerëzor; Fara, të përgaditura; Fara, të procesuara; Përgadesa të 

bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kockë supash, ekstrakte 

mishi; Mish në formë të kubave; Xhelatinë; Perime të prera; Perime të-prera të gatshme për 

sallata; Soja qumsht; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Qumsht i kondensuar; Fruta, këpurdha dhe 

perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Vajëra; Vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin 

dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Margarin; Peshk i freskët, I ngrirë dhe i konzervuar; 

Ushqim deti, midhje dhe krustaceve të freskëta, të ngrira dhe të konzervuara; Ushqime të 

gatshme, të ngrira apo jo-të ngrira, me bazë perimesh; Ushqime të përgaditura, të ngira apo 

jo-të ngrira, me bazë djathi; Ushqime të përgaditura, të ngrira apo jo-të ngrira, me bazë të 

patateve; Ushqime të përgaditura, të ngirra apo jo-të ngrira, me bazë të mishit apo 

shpezëve; Ushqime të përgaditura të ngira apo jo-të ngrira, me bazë peshku, ushqimeve të 

detit dhe krustaceve; Qofte të freskëta dhe të ngrira; Qumsht dhe zëvendësues për të, si 

djath, krem, prodhime qumshti dhe produkte të tjera qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me 

bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më 

bazë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar; Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe 

mish i kuruar; Vezë të ngrira dhe të freskëta dhe produkte nga vezët; Gjëra ushqimore të 

gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, 

djathit, mishit të kuruar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e 

shishme me bazë-patatesh; Patate të konservuara; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira 

kryesisht me përmbajtje të mishit; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira kryesisht me 

përmbajtje të perimeve; Ushqime të gatshme të ziera me përmbajtje plotësisht apo 

pjesëritsht nga mishi I shpezëve; Ushqime të përshtatshme (perime); Qofte për ushqim, të 

ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim i lehtë me bazë frutash; Ushqim i lehtë me bazë-perimesh; 

Ushqim I lehtë me bazë-arra; Domate të konzervuara; Levë; Të gjitha mallërat e 

sipërpërmendura me përmbajtje organike dhe/apo pak sheqer dhe/apo pak yndyrë.  

30  “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, biskota 

të thata, ushqime të lehta me bazë-mielli, drithëra të procesuar, niseshte dhe produkte të 

bëra nga to, përgadesa të pjekura dhe majë buke; Sodë buke [sodë bikarboni për qëllime 

gatimi]; Pica dhe pite, të ngrira apo jo-të ngrira; Kuskus [semolina]; Polenta; Gnoqi; Pasta; 

Pasta të mbushura; Pasta me përmbajtje të vezëve; Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë]; 

Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akull për ngrënje, jogurt i ngrirë dhe shërbet i ngrirë; 

Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbla; Shkopinj ëmbëlsira; Ushqim i lehtë; Biskota; 

Ëmbëlsira; Ëmbëlsirë me bazë-çokollade dhe çokolladë; Ëmbëlsira me akullore; Krem 

karamel (ëmbëlsirë e pjekur); Krypë, Melmesa, Aromatizues dhe erëza, Uthull balsamike, 

uthull; Sheqer, ëmbëlsues natyral, akull I ëmbël dhe mbushje, mjaltë, ëmbëlsira; Karamel 

[bonbon]; Çamçakëz; Kremëra (ëmbëlsira); Krem që shpërndahet për lyerje nga çokollata; 

Mustardë; Miell perimesh; Miell; Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ektrakte, jo medicinale; 

Propolis; Zam blete; Ushqime të ngrira dhe të freskëta me bazë pasta, buke, oriz apo pasta 

të mbushura apo brum panzeroti; Polenta; Brum pice I mbushur; Jogurt frutash I ngrirë; Të 

gjitha mallërat e sipërpërmendura me përmbajtje organike dhe/apo pak sheqer dhe/apo pak 

yndyrë.  

31  “Fruta dhe perime të freskëra; Këpurdha; Alga deti të freskëta; Ushiqm për kafshë; Pije 
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për kafshë shtëpiake; Malt; Produkte dhe drithëra bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra 

e përgaditur, apo e procesuar); Farëra, bimë natyrale dhe lule; Lëvore e papërpunuar; Dru i 

pasezonuar; Lule të thara për dekorim; Llamba (Bimë-); Gjëra ushqimore për kafshë; 

Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë [shtrojë] për kafshë; Ushqim 

për kafshët shtëpiake; Produkte për pjellë shtazore; Eshtra dhe shkopinj që tretën dhe 

përtypen për kafshët shtëpiake; Të gjitha mallërat e lartpërmendura në klasën 31 përfshirë 

ushqimin organik.”  

32  “Ujë; Pije të lehta; Aperitif, jo-alkoolik; Pije me lëng frutash; Pije e lehtë e pak-kalori; 

Pije me përmbajtje të vitaminave; Fruta të shtrydhura; Pije të gazuara me aromë; Birrë jo-

alkoolike; Birrë dhe prodhime birre; Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon i shtrydhur; 

Preparate jo alkoolike për përgaditjen e pijeve; Prepparate për përgaditijen e pijeve; 

Preparate për përgaditjen e ujit të gazuar; Shurup për pije; Sidër, jo-alkoolik; Lëngje; 

Lengje nga perimet [pije]; Lëng domatesh [pije]; Pije nga perimet; PIje hirre; Pije me bazë-

soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, ndryshe nga zëvendësuesit 

e qumshtit; Pije me bazë-uji me përmbajtje të ekstrakteve të çajit; Lëngje të freskëta 

(smoothies) ; Pije energjike; Pije izotonike; Pije sportive e pasuaruar me-proteina; të gjitha 

mallërat e lartpërmenndura në klasën 32 përfshirë edhe mallërat organike  dhe /apo me pak 

sheqer.  

35  “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të dhomave dhe lavanderisë 

dhe produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Produktet e higjienës personale, Kozmetikës, Parfumerisë; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Produktet sanitare dhe higjenike, Produkte dhe artikuj 

bukurie dhe të përkujdesjes personale, Preparateve farmaceutike dhe parafarmaceutike; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Çirinjët dhe karburantet, 

Gjëra ushqimore, Preparate dietale dhe produkte përfëmijë, Gjëra ushqimore me përmbajtje 

të ulët të sheqerit dhe/Kryesisht yndyrëra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Ushqim dhe shtojca ushqimore, Artikuj për ruajtjen e ushqimit, Letër alumini për 

ruajtjen e ushqimit, Shirit  për mbështjelljen e gjërave ushqimore, Kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, Syze dhe mallëra optike, Bateri dhe harduer elektrike për telefon; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Kompjuterë, Llaptop 

kompjuterët dhe pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 
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lidhje me pajisjet shtëpiake elektrike, Llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Produktet dhe pjesët rezervë për vetura, letër kuzhine, 

Shami letre, pecetë tavoline nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Mushamat nga letra, Letër toaleti, peceta letre,Letër për pjekje; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Çantat e letrës, Librat, publikimet, revistat, 

pamfleta, dhe broshura, kartolina, Gazetat, Pordukte letrë njëpërdorimshe dhe mallëra 

absorbues nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Letrat e 

shkrimit dhe materialet e shkrimit, Materiale shkrimi, Materiale paketimi; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Krevata, Jastëka, Dyshek, artikuj shtëpiak 

apo kuzhine; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Furça-Tar, 

Mbajtjeve të trajtuara gjatë, Krehër, Sfungjerë dhe artikuj pastrimi për përdorim personal 

dhe jo personal; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Enë, Pjata 

tavoline, Gota për pirje një-përdorimshme dhe jo një-përdorimshme; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Artikuj nga tekstili, Furnizime dekorimi, Mbulesa 

shtëpiake, Kuzhine dhe mbulesa për banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Veshje, Veshmbathje, Kapela dhe aksesorie për veshje, Banjare, Kinkaleri 

(artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Gjërat ushqimore, Pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, Gjëra ushqimore, 

Sende të ëmbëlsirave; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqimet e 

gatshme, Ushqimet pjekurina, Ëmbëlsues natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Gjërat ushqimore organike, Përkujdesin shtazor dhe 

produke ushqimore, Uj mineral, pije; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Birrat, Pijet alkoolike dhe verërat.”  

44  “Shërbimet medicinale;Shërbimet e përkujdesit shëndetësor të kafshëve;Ekzaminimet 

medicinale dhe diagnostike;Testime medicinale;Shërbimet klinike;Punësimin e 

instrumenteve medicinale;Trajtimet medicinale;Osteopati;Diagnoza;Përkujdesje higjenike 

dhe bukurie për njerëz apo kafshë;Masazha;Këshilla shëndeti dhe shërbime 

informative;Shërbime këshilluese në lidhje me dietat;Këshilla nitricisti;Shërbimet e matjes 

së tensionit të gjakut;Shërbimet osteopatike;Shërbimet e testimit-të shikimit [optike].  
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(511) 9  “Harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; 

aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefonë; telefonë mobilë; telefona të mençur; 

pajisje komunikimi pa tela (ëireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, audio, 

video, dhe permbajtjes multimedia; aparate per rrjetet e komunikimit; pajisje elektronike 

dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike dixhitale që mund të 

vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe 

ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të 

mençura;syze të mençura; unaza të mençura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i 

lidhur [instrument matës]; lexues i librave elektornik; softuer kompjuterik; softuer 

kompjuterik për përdorim në rishikimin, ruajtjen, organizimin, dhe luajtjen e përmbajtjeve 

audio dhe video; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, transmetiminm 

manipulimin, riprodhimin, procesimin, lëshimin, luajtjen dhe rishikimin audio, video, 

imazheve dhe përmbajtjeve të tjera multimediale në pajisjet eletkronike dixhitale; softuer 

për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike; shkarkimin e audio, video 

dhe përmbajtejeve të tjera multimediale të pa-regjistruara; emisione dhe podkaste të 

shkarkueshme në internet që shfaqin audio, video dhe transmetime të tjera multimedia të 

shkarkueshme në fushat e muzikës, televizionit, filmit, librave, lajmeve, koncerteve, radios, 

sportit, lojërave, ngjarjeve kulturore, dhe zbavitjeve-në lidhje me programet edukative; 

skedarë dhe regjistrime dixhitale audio, video dhe multimedia që mund të shkarkohen duke 

shfaqur muzikë, televizion, filma, libra, lajme, koncerte, radio, sporte, lojëra, ngjarje 

kulturore dhe programe arsimore që lidhen me argëtim, pajisje periferike për kompjuterë; 

pjesë periferike për kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet 

elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, 

televizion, kuti instalimi (set up boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë 

periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobile, pajisje mobile 

elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; aparat për identifikim dhe vërtetim biometric; 

akselerometer (matës i rritjes së shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për 

matjen e distancës; aparate për regjsitrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat 

për matjen e presionit; indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për 

përdorim me kompjuterë, telefona të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike 

që mund të vishen, orat e mençura, syze të mencura, televizione, kuti instalimi, dhe pleyer 

dhe regjistrues audio dhe video; syze për shfaqjen e shtuar të realitetit virtual, syze, 
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kontrollues dhe kufje; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra 

optike; aparate optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; tastaturë, mouse, mbajtës 

mouse, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për regjistimin dhe riprodhimin e 

zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; zmadhues zëri dhe pranues; aparate 

zëri për autmojete motorrike; aparet për regjistrimin dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjojse 

mikrofonë; televizionë; pranues televizioni dhe monitor; kuti instalimi; radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqet e përdoruesit për kompjuterët e automjeteve motorike 

dhe pajisjet elektronike, përkatësisht panelet elektronike të kontrollit, monitorët, ekranet me 

prekje, telekomandat, stacionet e lidhjes, lidhësit, çelsat dhe komandat e aktivizuara me zë; 

sistemet e pozicionimit global (GPS pajisje); instrumente navigimi; aparate navigimi për 

automjete [kompjuterët-brenda]; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e kontrollit, 

telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e 

mencura, syzet e mencura, kufjet, ndëgjojset, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, 

televizionë, kuti instalimi, altoparlantë, përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet 

e argëtimit; pajisje që mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, 

pajisjeve mobile elektronike, orave të mencura, syzeve të mencura, kufjeve, 

ndëgjojseve,plejerëve dhe regjistruesve audio dhe video, televizionit, kutive të instalimit; 

altoparlantëve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; 

aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri;bateri; mbushës të baterive; konektorë 

elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe 

adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobilë, kompjuterë që mbahen në dorë, 

pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, pajise mobile elektronike, pajisje elektronike 

që vishen, ora të mençura, syze të mençutra, kufje, ndëgjojse, audio dhe video pllejer dhe 

regjistrues, televizione, dhe kuti instalimi (set up boxes); ekran interaktiv që punon me 

prekje; ndërfaqe për kompjuterë, ekran për kompjuter, telefona mobil, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe regjistrues; shtresa mbrojtëse të përshtatura 

për ekranë kompjuteri, ekrane të telefonave mobil, dhe ekraneve tëo rave të mençura; pjesë 

dhe aksesorie për kompjuterë, pjesët periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje 

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

dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

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

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike 

për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; 

regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; 

makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallëra; makinë 

për selektimin e cmimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela 

njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues; 

ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike 

për kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; burgosës me dritë; elektrolizer; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate për 

shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për 

vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm 

për persona me aftësi të kufizuar;  
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(210) KS/M/ 2020/1833 

(220) 05/11/2020 

(300) 080437  20/05/2020  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  “Ofrimin online të sfotuerëve jo-të shkarkueshëm; softuer si shërbim; plastformë 

si shërbim; dhënien me qëra të softuerëvee kompjuterik; dhënien me qëra të harduerëve 

kompjuterik dhe pjesëve perfierike; shërbime informatike cloud; marrja me qira e serverave 

në internet; instalimi i softverit kompjuterik; mirëmbajtja e softverit kompjuterik; 

azhurnimi i softverit kompjuterik; shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbime të 

mbështetjes teknike, diagnostikimin dhe zgjidhjen e problemeve të programeve 

kompjuterikë; shndërrimi i programeve dhe të dhënave kompjuterike, përveç konvertimit 

fizik; dublikimi i programeve kompjuterike; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; ruajtja 

elektronike e të dhënave; shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike; Monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje në distancë; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për zbulimin e hyrjes së paautorizuar; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar prishjet; shërbime të kriptimit të të dhënave; konsulencë për 

sigurinë e të dhënave; konsulencë për sigurinë në internet; shërbime për mbrojtjen e virusit 

kompjuterik; monitorimi elektronik i informacionit personal të identifikimit për të zbuluar 

vjedhjen e identitetit përmes internetit; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur 

një aplikacion softuer; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë për 

transaksionet e tregtisë elektronike; dizenjimi dhe zhvillimi i softverit kompjuterik; 

programim kompjuterik; dizenjimi i bazave të të dhënave kompjuterike; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dizajnimi i sistemit kompjuterik; zhvillimi i softuerit në kuadër 

të botimit të softuerit; shërbime këshillimi të programeve kompjuterikë; shërbime 

këshillimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të dhënave dhe 

aplikacioneve; konsulencë në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; analiza e 

sistemit kompjuterik; konsulencë për teknologji kompjuterike; konsulencë për sigurinë e 

kompjuterit; konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT]; kërkime në fushën e 

teknologjisë së telekomunikacionit; konsulencë teknike; kërkime teknologjike; Konsulencë 

për teknologjinë e telekomunikacionit; konsulencë për krijimin e faqes në internet; sigurimi 

i informacionit në internet në lidhje me teknologjinë kompjuterike, programimin 

kompjuterik dhe softuerin kompjuterik; krijimin, krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit; shërbime të mbajtjes së faqes në internet; pritja e serverit; sigurimi i motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit 

elektronik; krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; shërbime hartografie dhe hartografie; 
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sigurimi i një portali në internet që lejon përdoruesit të shikojnë dhe shkarkojnë botime 

elektronike dhe dokumente të tjera.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1834 

(220) 05/11/2020 

(731) Dux Design AB Norra Vallgatan 76 

211 22 Malmö, SE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DUX 

 

 
     

 

(511) 20  Mobile, përkatësisht, njësi muri, shtretër, shtresa dyshekësh, dollapë dhe rafte si 

dhe komponentët e tyre, përkatësisht raftet dhe mbajtësit e rafteve, divan, karrige, ulëse në 

formë të pushimoreve, komode, dollapët, sënduk, stola, kolltuk, tavolina, dyshekë, ballore 

krevati, mbështetëse e këmbëve, plintë , jastëkë e gjumi, mbajtëset e peshqirëve, bazament  

dysheku, ndarëse e mobileve, jastëkët e thasëve të gjumit, shtresa dysheku, jastëkët, varëse 

e kravatave, korniza krevati, karroca për shërbim çaji, pasqyra, pjesë për mobile, 

përkatësisht, këmbët e karrigeve, pjesë e tavolinave dhe mbështetëse  anësore, rrogoza për 

karrige, produktet e gjumit, përkatësisht dyshekë me spirale, kutit e sustave e dhe 

bazamentet për dyshek, jastëkët, mbështetësit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1835 

(220) 05/11/2020 

(731) Dux Design AB Norra Vallgatan 76 

211 22 Malmö, SE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DUXIANA 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione e zyrash; agjencitë 

e importit dhe eksportit; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; administrime komerciale të licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve për të  tjerët; menaxhim biznesi në hoteleri; shitje dhe shitja me pakicë e 

mobileve, shtretërve, dyshekëve, tekstileve, peshqirëve, veshje të gjata shtëpie, batanijeve, 

këpucëve, veshje, mbulesa të shtretërve, jastëkë, llamba dhe orendi shtëpiake.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime 

hoteliere  
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(210) KS/M/ 2020/1836 

(220) 06/11/2020 

(731) Naser Januzi Barileva Tours  

Rr. UÇK, pn, KS 

(591) Kuq dhe Zi 

(740)  Naser Januzi Barileva Tours 

Rr. UÇK, pn 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Gjithqka lidhje me transport te udhetarve qe perfshin ne klasen 39  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1837 

(220) 06/11/2020 

(731) Naser Januzi Barileva Reisen 

Rr. UÇK, pn, KS 

(591) Kuq dhe Zi 

(740)  Naser Januzi Barileva Reisen 

Rr. UÇK, pn  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Gjithqka lidhje me transport te udhetarve qe perfshihen ne klasen 39  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1838 

(220) 06/11/2020 

(731) Naser Januzi Barileva Travel 

Rr. UÇK, pn, KS 

(591) Kuq dhe Zi (740)  Naser Januzi 

Barileva Travel Rr. UÇK, pn 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Gjithqka lidhje me transport te udhetarve qe perfshin ne klasen 39  
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(210) KS/M/ 2020/1839 

(220) 06/11/2020 

(731) Naser Januz  Barileva Com 

Rr. UÇK, pn, KS 

(591) Kuq dhe Zi 

(740)  Naser Januzi Barileva Com 

Rr. UÇK, pn 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Gjithqka lidhje me transport te udhetarve qe perfshihen ne klasen 39  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1848 

(220) 09/11/2020 

(731) Astrit Bekaj Rruga Tirana , Lakrishte 

numer 42 Prishtine, KS 

(591) Bardh dhe e zeze 

(740)  Arijetë Bekaj Rruga Tirana nr 42 , 

Lakrishtë  
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre : materialet e ndërtimit prej metali:ndërtime të 

transportueshëm prej metali:materiale prej metali për trase hekurudhore:kbëll joelektik dhe tela prej 

metali të zakonshëm:hekurishte,copëra të vogla prej metali:tuba prej metali të madhësive të 

ndryshme:kasaforta:mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera:minerale  

9  Aparate  dhe instrumenta 

shkencorë,detarë,vëzhgues,fotografikë,kinematografikë,optikë,peshues,matës,sinjalizues,kontrollues(m

bikqyrës),për shpëtimin e jetës dhe për mësimdhenie:aparate dhe instrumenta për 

përcimin,ndryshimin,transformimin,grumbullimin,përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit:aparate 

regjistrimi,transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve:transportues të dhënash 

magnetike,disqe regjistrimi:makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë 

me monedhë:kasa llogaritëse,makina llogaritëse,pajisje dhe kompjutera qe përpunojnë të dhëna:aparate 

për të fikur zjarrin.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1861 

(220) 10/11/2020 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  SALUDYNAM 
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Republic of Kosovo 
 

(511) 5  “Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për 

përdorim sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate 

minerale; gjëra ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të 

ushqyeshme dhe për përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga 

bimët natyrale, bimët dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për 

përdorim medicinal; shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat 

medicinal nga bimët; tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; 

tonikë alkoolik dhe jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe 

ekstraktet bimore; çaj bimore; bimë medicinale.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1862 

(220) 10/11/2020 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG 

Bahnhofstraße 24 83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SALUFRANGOL 

 

 
     

 

(511) 5  Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për përdorim 

sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate minerale; gjëra 

ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të ushqyeshme dhe për 

përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga bimët natyrale, bimët 

dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për përdorim medicinal; 

shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat medicinal nga bimët; 

tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; tonikë alkoolik dhe 

jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe ekstraktet bimore; çaj 

bimore; bimë medicinale.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1863 

(220) 10/11/2020 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  NEURO BALANCE 

 

 
     

 

(511) 5  Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për përdorim 

sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate minerale; gjëra 

ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të ushqyeshme dhe për 
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përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga bimët natyrale, bimët 

dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për përdorim medicinal; 

shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat medicinal nga bimët; 

tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; tonikë alkoolik dhe 

jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe ekstraktet bimore; çaj 

bimore; bimë medicinale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1864 

(220) 10/11/2020 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  CRANBLU 

 

 
     

 

(511) 5  “Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për 

përdorim sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate 

minerale; gjëra ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të 

ushqyeshme dhe për përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga 

bimët natyrale, bimët dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për 

përdorim medicinal; shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat 

medicinal nga bimët; tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; 

tonikë alkoolik dhe jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe 

ekstraktet bimore; çaj bimore; bimë medicinale.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1865 

(220) 10/11/2020 

(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Kozmetikë, vajëra esencialë, preparate kozmetike për dush, zbrujtje saune.”  

5  “Barna, produkte farmaceutike, preparate kemikalesh për përdorim sanitar, substanca 
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dietale për përdorim medicinal, preparate minerale, ushqim për beba, ushqime të 

shëndetshme dietale, lëngje bimësh dhe frutash dhe lëngje perimesh si preparate dietale për 

përdorim medicinal; çaj medicinal, kryesisht infuzione medicinale; ëmbëlsira medicinale, 

kryesisht ëmbëlsira bimore, vitamin tableta, tableta përtypëse dhe pilulla mineralesh; 

koncentrate të banjove medicinale, eliksir medicinal i bërë me barishte dhe bimë; tonikë 

alkoolik dhe jo-alkoolik me bazë të bimëve dhe barishteve që kanë veti medicinale; dhe 

shërues, liniment medicinal, në veçanti alkooli aromatik i pishës, përgaditjet e banjos 

medicinale dhe terapeutike.”  

29  “Bimë dhe barëra të thata.”  

30  “Miell soja, grurë soje, preparate drithërash (përveç ushqimit për kafshë); krypë, erëza, 

kripëra erëza; salca, përfshirë salcat për sallata; uthull, në veçanti uthull e frutave; çaj, në 

veçanti çaj bimorë, çaj frutash dhe çajna aromatikë; ëmbëlsira.”  

31  “Barishte dhe bimë të freskëta.”  

32  “Lëngje bimësh, lëngje frutash dhe perimesh si pije, mallëra të tilla poashtu si pije 

dietale jot ë përshtatura për përdorim medicinal.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1866 

(220) 10/11/2020 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey , CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PIRULO 

 

 
     

 

(511) 30  Akullore, akuj uji, sherbet, akullore me erëza prej akull, ëmbëlsira të ngrira, torte 

të ngrira, akullore të buta me krem, desert të ngrirë, jogurt të ngrirë; agjentë lidhës dhe 

përzierës për prodhimin e akulloreve dhe / ose akujve të ujit dhe / akullore me erëza prej 

akull dhe / ose sherbetit dhe / ose ëmbëlsirave të ngrira dhe / ose torte të ngrira dhe / ose 

akulloreve të buta me krem dhe / ose desert të ngrirë dhe / ose jogurt të ngrirë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1868 

(220) 11/11/2020 

(731) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush 

Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Antras 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2020/1869 

(220) 11/11/2020 

(731) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush 

Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Fraunan 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1870 

(220) 11/11/2020 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KIT KAT 

 

 
     

 

(511) 30  Akullore, akuj uji, sherbet, akullore me erëza prej akull, ëmbëlsira të ngrira, torte 

të ngrira, akullore të buta me krem, desert të ngrirë, jogurt të ngrirë; agjentë lidhës dhe 

përzierës për prodhimin e akulloreve dhe / ose akujve të ujit dhe / akullore me erëza prej 

akull dhe / ose sherbetit dhe / ose ëmbëlsirave të ngrira dhe / ose torte të ngrira dhe / ose 

akulloreve të buta me krem dhe / ose desert të ngrirë dhe / ose jogurt të ngrirë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1871 

(220) 11/11/2020 

(300) 80388  13/05/2020  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(591) E kaltert, ngjyre hiri dhe e zeze. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik për zhvillimin e softuerit.”  
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(210) KS/M/ 2020/1873 

(220) 13/11/2020 

(731) Arbërore Riza HUUMë Sh.P.K. 

Rr. Rr.Jonuz Zejnullahu 28, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) E kaftë me nuancë të ngjyrës së ullirit  

(shifra e ngjyrës sipas CMYK - 0, 12, 45, 

60), E gjelbert e qelur  

(shifra e ngjyrës sipas CMYK - 50, 0, 100, 

10), E hirit  

(shifra e ngjyrës sipas CMYK - 0, 0, 0, 70) 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike që përdoren për përgatitjen dhe prodhimin e produkteve tjera që u 

përkasin klasave të tjera nga Klasifikimi i Nicës, duke përfshirë kripëra që përdoren për 

konservim të produkteve; përbërës që përdoren në prodhimin e produkteve kozmetike dhe 

farmaceutike siç janë vitaminat, konservantët, antioksidantët; materiale filtruese siç janë 

substancat minerale dhe substancat bimore  

3  Produkte për mirëmbajtjen, kujdesin e lëkurës dhe produkte për pastrim, ku përfshihen, 

por pa u kufizuar në: sapun; produkte për mirëmbajtjen e flokëve; deodorantët; krema 

kozmetike për fytyrë dhe trup; vajra esenciale; vajra për fytyrë dhe trup; artikuj kozmetike; 

parfumeri; produkte për larjen dhe zbardhjen e sendeve; qirinjë aromatikë; pastë dhëmbësh  

5  Produkte sanitare për qëllime mjekësore; produkte sanitarike për higjienë; shampon 

medicinal; sapun medicinal; losione medicinale; dezinfektues  

35  Reklamimi i produkteve dhe shitja me shumicë dhe pakicë online dhe në pika të shitjes; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione administrative të zyrës; demonstrim i 

mallrave; organizimi i ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1874 

(220) 13/11/2020 

(731) Arbërore Riza HUUMë Sh.P.K. 

Rr. Rr.Jonuz Zejnullahu 28, 10000 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Huumë 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike që përdoren për përgatitjen dhe prodhimin e produkteve tjera që u 

përkasin klasave të tjera nga Klasifikimi i Nicës, duke përfshirë kripëra që përdoren për 

konservim të produkteve; përbërës që përdoren në prodhimin e produkteve kozmetike dhe 

farmaceutike siç janë vitaminat, konservantët, antioksidantët; materiale filtruese siç janë 

substancat minerale dhe substancat bimore  

3  Produkte për mirëmbajtjen, kujdesin e lëkurës dhe produkte për pastrim, ku përfshihen, 

por pa u kufizuar në: sapun; produkte për mirëmbajtjen e flokëve; deodorantët; krema 

kozmetike për fytyrë dhe trup; vajra esenciale; vajra për fytyrë dhe trup; artikuj kozmetike; 
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parfumeri; produkte për larjen dhe zbardhjen e sendeve; qirinjë aromatikë; pastë dhëmbësh.  

5  Produkte sanitare për qëllime mjekësore; produkte sanitarike për higjienë; shampon 

medicinal; sapun medicinal; losione medicinale; dezinfektues  

35  Reklamimi i produkteve dhe shitja me shumicë dhe pakicë online dhe në pika të shitjes; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione administrative të zyrës; demonstrim i 

mallrave; organizimi i ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1875 

(220) 13/11/2020 

(731) JONIX S.r.l. Viale Spagna 31/33 

TRIBANO (PADOVA), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  “Aparate për ngrohje, ftohje, klimatizim, ventilim; aparate për ftohje të ajrit; 

instalime për filtrimin e ajrit; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; sterilizues ajri; 

instalime të kondicionimit të ajrit; aparate për kondicionimin e ajrit; instalime dhe makina 

ftohëse; klima [kondicioner të ajrit]; filtra për kondicionimin e ajrit; aparate jonizuese për 

trajtimin e ajrit; aparate jonizuese për trajtimin e ujit; pompat e nxehtësisë.”  

35  “Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për aparate për ngrohje, ftohje, 

kondicionim ajri, ventilim, aparate për ftohje të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë 

(edhe online) për instalimet e filtrimit të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe 

online) për aparatet dhe makineritë pastruese të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë 

(edhe online) për sterilizuesit e ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për 

instalimet e kondicionimit të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për 

aparatet e kondicionimit të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për 

instalimet dhe makineritë ftohëse; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për klim 

[klimatizim]; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për filtrat për kondicionimin e 

ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për aparate jonizuese për trajtimin e 

ajrit dhe për aparate jonizuese për trajtimin e ujit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe 

online) për pompat e nxehtësisë”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1877 

(220) 13/11/2020 

(300) 018240210  08/09/2020  EU 

(731) Schwarz Produktion GmbH & Co. KG 

Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels 

(540)  Bon Presso 
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, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe zavendësuesit e tyre; Kafe e pa fërguar; Kafe e aromatizuar; 

Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espreso; Kafe (e fërguar- pjekur, pluhur, në 

granula (fishek) ose në pije); Kakao (pjekur-ferguar, pluhur, në granula (fishek) ose në 

pije); Ekstrakte të kafes si aroma për pije; Ekstrakte të kafes si aroma për ushqim; Ekstrakte 

kakaos si aroma për pije;  kafe çokolatë; Pije të gatshme nga kafeja; Frape; Pije me bazë 

kafe të cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e tharë; Përgaditje për prodhimin e 

pijeve  (me bazë të kafesë); Përgaditje për prodhimin e pijeve (me bazë çokolate); Kokrra të 

bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si zavëndesues për kafe; Kafe nga malti; 

Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe çikore; Përzierje çikonie (çikonet ose rrënjët, 

të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), të gjitha si 

zavendësime për kafe; Përzierjet e kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të 

kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë të zavendësuesve të kafes; Kokrra të pjekura-

fërguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me 

qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije 

çokolatash; Pije me shije të çokolates; çokolatë e ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e 

çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe (aroma të kafes); Ekstrakte si zavendësuese të kafës; 

Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula kafeje; Kapsula me kafe; Filtra në formë te 

thasëve (qeseve) të letrës të mbushur me kafe; Koncentrate të kafës; Përzierje të kafës; 

Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao përzierje; Pije të gazuar (me bazë kafe, kakao 

ose çokolate); Drithëra të përpunuara, nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fërgesa-

pjekurina dhe tharëm; Drithëra; Elb i fërguar –pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta 

me bazë të kakaos; Sheqera, embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla, produkte 

bletesh; mbushje me bazë kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolatadhe deserte; 

Kokrra të kafës të lyera me sheqer; Krema me bazë kakao në formë te lyrësve; Ushqim me 

bazë kakao; Përberësit me bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, mëlmesa, aroma dhe 

lyrese melmesash; Vaj nga kafeja.   

31  Fara; të korrat bujqësore dhe akuakulture, produkte hortikulture dhe malore (pylltare); 

Fruta të freskëta, fruta arrore, perime dhe bimë aromatike; Fruta të ngrënëshme arrore (të pa 

përpunuara); fara për rasad; Embëltues; Drithëra të pa përpunuara; Drithëra kokërr,të pa 

përpunuara; Mbetje nga drithërat për ushqim të kafsheve  

35  Publikime; Administrimi i punëve komerciale; Administrimi komercial; Punët e zyres; 

Shërbimet e publikimit, marketingut dhe reklamimit; Shërbime tregtare të përkrahjes 

afariste dhe shërbimet e informimit të konsumatorëve; Shërbimet e ndihmes afariste, 

administrimi dhe administrata; Shërbimet e analizës afariste, hulumtime dhe informacione 

afariste; Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me pakicë 

lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë lidhur me ushqimin; Shërbime të 

shitjes në ankand; qeradhënia-marrja e automatëve- makinave të shitjes  

39  Transporti; Paketimi-ambalazhimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi i produkteve; 

Shërbimet e mbështjelljes (ambalazhimit) dhe paketimi; Mbështjellja dhe paketimi i mallit; 

Paketimi i ushqimit; Paketimi i ushqimit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi 

(ruajtja) dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Shërbimet e magazinimit 
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(ruajtjes) të ushqimit; Shërbimet e ruajtjes në depo; Shërbimet e magazinimit-ruajtjes së 

ushqimit të ngrirë; Shërbime këshilluese lidhur me paketimin e mallit; Shërbime 

këshilluese lidhur me ripaketimin e mallit; Shërbime këshilluese lidhur me magazinimin-

ruajtjen e mallit  

40  Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (perpunim); Ushqim i zier (përpunim); 

Perpunim ushqimi; Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhenia-marrja e makinave dha aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi i 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafes; Përpunimi i ushqimit lidhur me mbrojtjën nga 

ngrirja; ajrosja e ushqimit; Birrari (prodhimi i birrave); Shërbime birrarie; Birrari (prodhimi 

i birrave); Shërbimet e destilimit të pijeve te forta alkoolike; Konzervimi i ushqimit; Ngrirja 

e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi i peshkut; Mulli për kafe; Shtypja e frutave; 

Konzervimi (mbrojtja nga prishja) e pijeve; Bluarja e kafës; Konzervimi i ushqimit; 

Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; Shërbimet e 

tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1878 

(220) 13/11/2020 

(300) 018240200  15/05/2020  EU 

(731) Schwarz Produktion GmbH & Co. KG 

Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels 

, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bon Nero 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe zavendësuesit e tyre; Kafe e pa fërguar; Kafe e aromatizuar; 

Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espreso; Kafe (e fërguar- pjekur, pluhur, në 

granula (fishek) ose në pije); Kakao (pjekur-ferguar, pluhur, në granula (fishek) ose në 

pije); Ekstrakte të kafes si aroma për pije; Ekstrakte të kafes si aroma për ushqim; Ekstrakte 

kakaos si aroma për pije;  kafe çokolatë; Pije të gatshme nga kafeja; Frape; Pije me bazë 

kafe të cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e tharë; Përgaditje për prodhimin e 

pijeve  (me bazë të kafesë); Përgaditje për prodhimin e pijeve (me bazë çokolate); Kokrra të 

bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si zavëndesues për kafe; Kafe nga malti; 

Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe çikore; Përzierje çikonie (çikonet ose rrënjët, 

të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), të gjitha si 

zavendësime për kafe; Përzierjet e kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të 

kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë të zavendësuesve të kafes; Kokrra të pjekura-

fërguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me 

qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije 

çokolatash; Pije me shije të çokolates; çokolatë e ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e 

çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe (aroma të kafes); Ekstrakte si zavendësuese të kafës; 

Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula kafeje; Kapsula me kafe; Filtra në formë te 

thasëve (qeseve) të letrës të mbushur me kafe; Koncentrate të kafës; Përzierje të kafës; 

Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao përzierje; Pije të gazuar (me bazë kafe, kakao 
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ose çokolate); Drithëra të përpunuara, nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fërgesa-

pjekurina dhe tharëm; Drithëra; Elb i fërguar –pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta 

me bazë të kakaos; Sheqera, embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla, produkte 

bletesh; mbushje me bazë kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolatadhe deserte; 

Kokrra të kafës të lyera me sheqer; Krema me bazë kakao në formë te lyrësve; Ushqim me 

bazë kakao; Përberësit me bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, mëlmesa, aroma dhe 

lyrese melmesash; Vaj nga kafeja.   

31  Produkte Bujqësore, kopshtare dhe malore (pylltare) si dhe produkte akuakulture, fara 

si fara për rasad, fara rasadi; Të gjitha produktet e lartëcekura përpos atyre  të gjinive 

botanike Avena, Chrysanthemum, Ajania, Citrus clementia, Hordeum, Vicia ose Vitis; 

Fruta të freskëta dhe perime; Të gjitha produktet e lartëpërmendura  përpos  gjinive 

botanike  Citrus clementia, Vicia ose Vitis; Malt dhe drithëra të pa përpunuara, Drithëra me 

kokërr,  të pa përpunuara; Të gjitha produktet e lartëpërmendura përpos gjinive botanike  

Avena dhe Hordeu; Fruta të arrave të freskëta dhe mëlmesa (erëza); Fruta të arrave të 

ngrenëshem (të pa përpunuar); Mbetje të drithërave për ushqim kafshesh  

35  Publikime; Administrimi afarist; Administrim me ndërmarrje; Punët e zyres; Shërbime 

të publikimit, marketingut dhe reklamimi; Shërbime tregtare  afariste  dhe shërbime te 

informimit të konsumatorëve; Shërbime të ndihmes afariste, administrimi dhe  

administratës; Shërbime të analizës afariste,  hulumtime dhe informacione afariste; 

Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me 

ushqimin; Shërbime te shitjes me shumicë lidhur me ushqimin;  Shërbime të shitjeve në 

ankand; dhenja  me qera e automatëve (makinave) të shitjës.   

39  Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi i produkteve; Shërbimet e 

mbështjelljes (ambalazhimit) dhe paketimi; Mbështjellja dhe paketimi i mallit; Paketimi i 

ushqimit; Paketimi i ushqimit;  Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi (ruajtja) dhe 

dorëzimi i mallit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) të 

ushqimit; Shërbimet e ruajtjes në depo; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) së ushqimit të 

ngrirë; Shërbime këshillëdhënëse lidhur me paketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese 

lidhur me parapaketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese lidhur me magazinimin 

(ruajtjen) e mallit.   

40  Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (përpunim); Ushqim i zier (përpunim); 

Përpunim ushqimi; Qeradhënia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhënia-marrja e makinave dha aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi i 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafes; Përpunimi i ushqimit lidhur me mbrojtjen nga 

ngrirja; ajrosja e ushqimit; Birrari (prodhimi i birrave); Shërbime birrarie; Birrari (prodhimi 

i birrave); Shërbimet e destilimit të pijeve të forta alkoolike; Konzervimi i ushqimit; Ngrirja 

e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi i peshkut; Mullinj për kafe; Shtypja e frutave; 

Konzervimi (mbrojtja nga prishja) i pijeve; Bluarja e kafës; Konzervimi i ushqimit; 

Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; Shërbimet e 

tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit. 

 

  
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

143 

 

(210) KS/M/ 2020/1879 

(220) 13/11/2020 

(300) 018240218  15/05/2020  EU 

(731) Schwarz Produktion GmbH & Co. KG 

Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels 

, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bon Mundo 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çajera, kakao dhe zavendesuesit e tyre; Kafe e pa ferguar; Kafe e 

aromatizuar; Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espresso ; Kafe [ e ferguar- 

pjekur, pluhur,  ne granula(fishek) ose ne pije]; Kakao [pjekur-ferguar, pluhur, në granula 

(fishek) ose ne pije]; Ekstrakte te kafes si aroma per pije; Ekstrakte te kafes si aroma për 

ushqim; Ekstrakte kakaos si aroma për pije;  kafe çokolate; Pije te gatshme nga kafeja; 

Frapei; Pije me bazë kafe te cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e liofilizuar; 

Përgaditje për përgaditjen e pijeve  [me bazë të kafes]; Përgaditje për përgaditjen e pijeve ( 

me bazë çokolate); Kokrra të bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si 

zavëndesuesi për kafe; Kafe nga malti; Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe 

çikore; Përzierje  çikorie( çikonet ose rrënjët, të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si 

zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), te gjitha si zavendësime për kafe; Përzierjet e 

kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë 

te zavendësuesve te kafes; Kokrra të pjekura-ferguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat 

përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije 

me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije çokolatash; Pije me shije te çokolates; çokolatë e 

ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe [aroma te kafes]; 

Ekstrakte te kafes si zavendësuese të kafës; Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula 

kafeje; Kapsula me kafe; Filtra ne formë te thaseve(Qeseve) te letrës   të mbushur me kafe; 

Koncentrate te kafës; Përzierje të kafës; Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao 

përzierje; Pije të gazuar [më bazë kafe, kakao ose çokolate]; Drithëra të përpunuara, 

nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fergesa-pjekurina dhe tharem; Drithëra; Elb I 

ferguar –pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; Akull, akullore, jogurt I ngrirë dhe 

sherbete; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta me bazë të kakao; Sheqera, 

embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla,produkte bletesh; mbushje me bazë 

kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolatadhe deserte;Kokrra te kafës të lyera me 

sheqer; Krema me bazë kakao ne formë te lyrësve; Ushqim me bazë kakao; Përberësit me 

bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, melmesa, aroma dhe lyrese melmesash; Vaj 

nga kafëja.   

31  Produkte Bujqësore, kopshtare dhe malore(pylltare), fara , fara; fara rasadi; Te cilat nuk 

I përkasin  gjinive botanike Vriesea, Triticosecale,Secale, Triricale,Triticum, Zea;  Malt dhe 

drithëra të pa përpunuara, Drithëra ne kokerr,  te pa përpunuara; Të cilet nuk I përkasin   

gjinive botanike Triticosecale, Triricale, Secale dhe  Triticum;Produkteb Akuakulture; 

Fruta të freskëta,  fruta të arrave, përime dhe bimë aromatike; Fruta të arrave të ngrenëshem 

(të pa përpunuar), Mbetje nga drithërat për ushqim te kafsheve  

35  Publikime; Administrimi afarist; Administrim me ndermarrje; Punet e zyres; Shërbime 

të publikimit, marketingut dhe reklamimi; Shërbime tregtare të afariste  dhe sherbime te 

informimit te konsumatorëve; Shërbime të ndihmes afariste, administrimi dhe  
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administrates; Sherbime të analizës afariste,  hulumtime dhe informacione afariste; 

Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin;Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me 

ushqimin; Shërbime te shitjes me shumicë lidhur me ushqimin;  Shërbime të shitjeve në 

ankand; dhenja  me qera e automatëve(makinave) te shitjës.   

39  Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi I produkteve; Shërbimet e 

mbeshtjelljes (ambalazhimit) dhe paketimi; Mbeshtjellja dhe paketimi I mallit; Paketimi I 

ushqimit; Paketimi I ushqimit;  Magazinimi dhe dorëzimi I mallit;Magazinimi( ruajtja) dhe 

dorëzimi I mallit; Magazinimi dhe dorëzimi I mallit; Shërbimet e magazinimit(ruajtjes) te 

ushqimit; Shërbimet e ruajtjes ne depo; Sherbimet e magazinimit (ruajtjes) se ushqimit te 

ngrirë; Sherbime keshillëdhenese lidhur me paketimin e mallit; Sherbime keshillëdhenese 

lidhur me parapaketimin e mallit; Sherbime keshillëdhenese lidhur me magazinimin 

(ruajtjen) e mallit.   

40  Përpunimi I ushqimit dhe pijeve; Konzervimi I zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (Perpunim); Ushqim I zier (Përpunim); 

Perpunim ushqimi; Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi I 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi I kafes; Përpunimi I ushqimit lidhur me mbrojtjën nga 

ngrirja; ajrosja e ushqimit; Birrari [prodhimi I birrave]; Shërbime birrarie; Birrari [prodhimi 

I birrave]; Shërbimet e destilimit te pijeve te forta alkoolike; Konzervimi I ushqimit; 

Ngrirja e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi I peshkut; Mullinj për kafe; Shtypja e 

frutave; Konzervimi [mbrojtja nga prishja] pije; Bluarja e kafës; Konzervimi I ushqimit; 

Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; Sherbime e 

tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1880 

(220) 13/11/2020 

(300) 018240213  15/05/2020  EU 

(731) Schwarz Produktion GmbH & Co. KG 

Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels, 

DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Aromesto 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe zavendësuesit e tyre; Kafe e pa fërguar; Kafe e aromatizuar; 

Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espreso; Kafe (e fërguar- pjekur, pluhur, në 

granula (fishek) ose në pije); Kakao (pjekur-ferguar, pluhur, në granula (fishek) ose në 

pije); Ekstrakte të kafes si aroma për pije; Ekstrakte të kafes si aroma për ushqim; Ekstrakte 

kakaos si aroma për pije;  kafe çokolatë; Pije të gatshme nga kafeja; Frape; Pije me bazë 

kafe të cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e tharë; Përgaditje për prodhimin e 

pijeve  (me bazë të kafesë); Përgaditje për prodhimin e pijeve (me bazë çokolate); Kokrra të 

bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si zavëndesues për kafe; Kafe nga malti; 

Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe çikore; Përzierje çikonie (çikonet ose rrënjët, 

të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), të gjitha si 

zavendësime për kafe; Përzierjet e kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të 
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kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë të zavendësuesve të kafes; Kokrra të pjekura-

fërguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me 

qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije 

çokolatash; Pije me shije të çokolates; çokolatë e ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e 

çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe (aroma të kafes); Ekstrakte si zavendësuese të kafës; 

Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula kafeje; Kapsula me kafe; Filtra në formë te 

thasëve (qeseve) të letrës të mbushur me kafe; Koncentrate të kafës; Përzierje të kafës; 

Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao përzierje; Pije të gazuar (me bazë kafe, kakao 

ose çokolate); Drithëra të përpunuara, nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fërgesa-

pjekurina dhe tharëm; Drithëra; Elb i fërguar –pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta 

me bazë të kakaos; Sheqera, embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla, produkte 

bletesh; mbushje me bazë kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolatadhe deserte; 

Kokrra të kafës të lyera me sheqer; Krema me bazë kakao në formë te lyrësve; Ushqim me 

bazë kakao; Përberësit me bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, mëlmesa, aroma dhe 

lyrese melmesash; Vaj nga kafeja.   

31  Fara; të korrat bujqësore dhe akuakulture, produkte hortikulture dhe malore (pylltare); 

Fruta të freskëta, fruta arrore, perime dhe bimë aromatike; Fruta të ngrënëshme arrore (ttë 

pa përpunuara); fara për rasad; Embëltues; Drithëra të pa përpunuara; Drithëra kokërr, të pa 

përpunuara; Mbetje nga drithërat për ushqim të kafsheve  

35  Publikime; Administrimi afarist; Administrim me ndërmarrje; Punet e zyrës; Shërbime 

të publikimit, marketingut dhe reklamimi; Shërbime tregtare për afaristë  dhe shërbime të 

informimit të konsumatorëve; Shërbime të ndihmes afariste, administrimi dhe  

administrates; Shërbime të analizës afariste,  hulumtime dhe informacione afariste; 

Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me 

ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë lidhur me ushqimin;  Shërbime të shitjeve në 

ankand; Dhënja  me qera e automatëve (makinave) të shitjës  

39  Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi i produkteve; Shërbimet e 

mbështjelljes (ambalazhimit) dhe paketimit; Mbështjellja dhe paketimi i mallit; Paketimi i 

ushqimit; Paketimi i ushqimit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi (ruajtja) dhe 

dorëzimi i mallit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) të 

ushqimit; Shërbimet e ruajtjes në depo; Sherbimet e magazinimit (ruajtjes) së ushqimit të 

ngrirë; Shërbime këshillëdhënese lidhur me paketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese 

lidhur me parapaketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese lidhur me magazinimin 

(ruajtjen) e mallit.   

40  Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (perpunim); Ushqim i zier (përpunim); 

Përpunim ushqimi; Qeradhënia-marrja e makinave dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi i 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafes; Përpunimi i ushqimit lidhur me mbrojtjen nga 

ngrirja; Ajrosja e ushqimit; Birrari (prodhimi i birrave]; Shërbime birrarie; Birrari 

(prodhimi i birrave); Shërbimet e destilimit të pijeve të forta alkoolike; Konzervimi i 

ushqimit; Ngrirja e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi i peshkut; Mulli për kafe; 

Shtypja e frutave; Konzervimi (mbrojtja nga prishja) e pijeve; Bluarja e kafës; Konzervimi 

i ushqimit; Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; 

Shërbimet e tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit  
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(210) KS/M/ 2020/1881 

(220) 13/11/2020 

(300) 018240215  08/09/2020  EU 

(731) Schwarz Produktion GmbH & Co. KG 

Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels 

, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Aramo 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe zavendësuesit e tyre; Kafe e pa fërguar; Kafe e aromatizuar; 

Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espreso ; Kafe ( e fërguar- pjekur, pluhur,  

në granula (fishek) ose në pije); Kakao (pjekur-fërguar, pluhur, në granula (fishek) ose në 

pije); Ekstrakte të kafes si aroma për pije; Ekstrakte të kafes si aroma për ushqim; Ekstrakte 

kakaos si aroma për pije;  kafe çokolatë; Pije të gatshme nga kafeja; Frape; Pije me bazë 

kafe të cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e tharë; Përgaditje për prodhimin e 

pijeve  (me bazë të kafesë); Përgaditje për prodhimin e pijeve (me bazë çokolate); Kokrra të 

bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si zavëndesues për kafe; Kafe nga malti; 

Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe çikore; Përzierje  çikonie( çikonet ose rrënjët, 

të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), të gjitha si 

zavendësime për kafe; Përzierjet e kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të 

kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë të zavendësuesve të kafes; Kokrra të pjekura-

fërguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me 

qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije 

çokolatash; Pije me shije te çokolatës; çokolatë e ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e 

çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe (aroma të kafes); Ekstrakte si zavendësuese të kafës; 

Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula kafeje; Kapsula me kafe; Filtra në formë të 

thasëve (qeseve) të letrës të mbushur me kafe; Koncentrate të kafës; Përzierje të kafës; 

Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao përzierje; Pije të gazuar (me bazë kafe, kakao 

ose çokolate); Drithëra të përpunuara, nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fërgesa-

pjekurina dhe tharëm; Drithëra; Elb i fërguar – pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta 

me bazë të kakaos; Sheqera, embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla, produkte 

bletesh; mbushje me bazë kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolata dhe deserte; 

Kokrra të kafës të lyera me sheqer; Krema me bazë kakao në formë të lyrësve; Ushqim me 

bazë kakao; Përberësit me bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, mëlmesa, aroma dhe 

lyrese melmesash; Vaj nga kafeja.  

31  Fara; të korrat bujqësore dhe akuakulture, produkte hortikulture dhe malore (pylltare); 

Fruta të freskëta, fruta arrore, perime dhe bimë aromatike; Fruta të ngrenëshme arrore (të pa 

përpunuara); fara për rasad; Embëltues; Drithëra të pa përpunuara; Drithëra kokërr,të pa 

përpunuara; Mbetje nga drithërat për ushqim të kafshëve  

35  Publikime; Administrimi afarist; Administrim komercial; Punët e zyres; Shërbime të 

publikimit, marketingut dhe reklamimi; Shërbime tregtare për afaristë  dhe sherbime të 

informimit të konsumatorëve; Shërbime të ndihmes afariste, administrimi dhe  
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administratës; Sherbime të analizës afariste,  hulumtime dhe informacione afariste; 

Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me 

ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë lidhur me ushqimin;  Shërbime të shitjeve në 

ankand; dhënja  me qera e automatëve (makinave) të shitjës.   

39  Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi i produkteve; Shërbimet e 

mbeshtjelljës (ambalazhimit) dhe paketimit; Mbeshtjellja dhe paketimi i mallit; Paketimi i 

ushqimit; Paketimi i ushqimit;  Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi (ruajtja) dhe 

dorëzimi i mallit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) të 

ushqimit; Shërbimet e ruajtjes në depo; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) së ushqimit të 

ngrirë; Shërbime këshillëdhënese lidhur me paketimin e mallit; Sherbime këshillëdhënese 

lidhur me parapaketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese lidhur me magazinimin 

(ruajtjen) e mallit.   

40  Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (përpunim); Ushqim i zier (përpunim); 

Përpunim ushqimi; Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhenia-marrja e makinave  dhe aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi i 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafes; Përpunimi i ushqimit lidhur me mbrojtjën nga 

ngrirja; Ajrosja e ushqimit; Birrari (prodhimi i birrave); Shërbime birrarie; Birrari 

(prodhimi i birrave); Shërbimet e destilimit të pijeve të forta alkoolike; Konzervimi i 

ushqimit; Ngrirja e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi i peshkut; Mulli për kafe; 

Shtypja e frutave; Konzervimi (mbrojtja nga prishja) e pijeve; Bluarja e kafës; Konzervimi 

i ushqimit; Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; 

Shërbimet e tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1882 

(220) 16/11/2020 

(731) ITALVI S.R.L. Via Trebbia, 21/19, 

04100 Latina (Latina), Italy, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat, 

bukë, ëmbëlsira dhe pasta; sheqer; ëmbëlsues natyralë; pije me bazë kafeje; pije me bazë 

kakao; Pije me bazë çokollatë; cokollate ne forme pije me qumësht; kakao ne forme pije me 

qumësht; pije me bazë çaji; pije bazuar në zëvendësuesit e kafesë; përgatitje me aromë 

çokollate per pije; përgatitje për pije-çokollatë; përgatitjet për prodhimin e pijeve [me bazë 

çokollate].  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbime 

restoranti; shërbime bari; shërbime bari dhe restorantI; shërbime kafeneje; Bar-dyqane per 

servirjen e akulloreve; shërbime snack-bar; shërbime restoranti me vetëshërbim; shërbimet 

e ofrimit të pjekjes.  
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(210) KS/M/ 2020/1885 

(220) 18/11/2020 

(731) FUMAKILLA LIMITED 

No. 11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VAPE 

 

 
     

 

(511) 5  Insekticide; Preparate kundër insekteve; Spirale kunder mushkonjave; Mjete 

aromatike për largimin e mushkonjave ; Preparate për shkatrrimin e demtuesëve; Preparate 

kimike për përdorim veteriner; Përgaditje për shkatrrimin e minjeve; Mjete aromatizuese 

për largimin e insekteve; Letër ngjitese për kapjën e mizave; Letër për largimin e insekteve; 

Letër kurthë për milingona; Sperkatës për largimin e  insekteve; Mjete për  venje në lëkurë 

për largimin e insekteve; Preparate për pengimin e pickimit te insekteve; Preparate për 

largimin e in sekteve; Preparate farmaceutike; Karrem për  bubashvaba   ne formë  joshjeje; 

Preparate për largimin e insekteve te shtazet; Herbicide; Freskues; Suplimente dietale; 

Mjete dezinfektuese për përdorim ne amvisni ose ne per qellime higjienike dhe sanitare.    

21  Aparate elektrike për zhdukjen e mushkonjave; Aparate elektrike me avull kunder 

insekteve; Shpërndarës difuzorë të largimit të mushkonjave ; Difuzor per largimin e 

insekteve dhe insekticideve; Shkatrrues me bateri për  mushkonja; Karrem per bubashfaba; 

Karrem për minj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1887 

(220) 18/11/2020 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) e zezë; e bardhë; e kuqe; e verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Programe kompjuterike të shkarkueshme për modifikimin dhe për të mundësuar 

transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe videove; programe kompjuterike 

të shkarkueshme për shikimin dhe bashkëveprimin me një burim të imazheve, përmbajtjeve 

audio-vizuale dhe videove dhe të shoqëruara me tekstin dhe të dhënat përkatëse; programe 

kompjuterike për krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me një komunitet online; 
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programe kompjuterike për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, 

postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin në kohë reale, lidhjen në internet, 

shënimet, shfaqjen e ndjenjave, komentimin, integrimin, transmetimin, shpërndarjen, 

kërkimin, me media elektronike; programe kompjuterike për dërgim të mesazheve 

elektronike; programe kompjuterike për horoskopin dhe parashikimet astrologjike dhe të 

hedhjes së fallit ose shortit   

38  Shërbimet e telekomunikacionit; shërbimet e shpërndarjes së fotove dhe videove, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i dosjeve dixhitale të fotove, videove dhe përmbajtjeve 

audio-vizuale nga përdoruesit e internetit; shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, 

transmetimi elektronik i imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe videove, fotografitë, të 

dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave, komunikacionit dhe informacionit mbi 

reklamimin mediatik; sigurimi i forumeve online për komunikacion; sigurimi i postës 

elektronike dhe i shërbimeve të mesazhimit në çast; shërbimet e bashkëbisedimeve në 

rrjetet sociale  

42  Projektimi dhe zhvillimi i programeve kompjuterike; sigurimi i një faqe interneti që jep 

mundësinë përdoruesve për t'u angazhuar në rrjetet sociale dhe për të menaxhuar 

përmbajtjen në rrjetin e tyre social; projektimi i shërbimeve kompjuterike, për të tjerët për 

organizimin dhe zhvillimin e takimeve, ngjarjeve dhe diskutimeve interaktive nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimit; përkatësisht, krijimi i një komuniteti virtual për përdoruesit e 

regjistruar për të shpërndarë, për të shikuar, abonuar dhe për të ndërvepruar me imazhet, 

përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe të dhënat dhe informacionet në lidhje me 

horoskopin dhe parashikimet astrologjike dhe të hedhjes së fallit ose shortit online; sigurimi 

i menaxhimit te përmbajtjes së rrjeteve sociale;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1888 

(220) 18/11/2020 

(300) 2020458  22/06/2020  LI 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  HOMEPOD MINI 

 

 
     

 

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

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

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur (smartfona); pajisje 

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

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale;  ora të mençura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

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

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin dhe kontrollimin e 
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pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pjesëve 

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

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

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

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

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

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

periferike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mençura, syze të mençura, 

television, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; matës të shpejtësisë; 

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

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

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

telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mençura, syze të mençura, televizione, audio dhe video pllejerë dhe incizues;  syze të 

mençura; syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optik; mallra optike; 

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

mobilë, pajisje eletkronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, 

syze të mençura, televizione, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

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

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

dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

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

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mençura, syzeve të mençura, audio dhe video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

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

orave të mençura, syzeve të mençura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; kartela të koduara të kreditit 

dhe lexues të kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe pikave të transaksioneve; 

kartela të koduara të kreditit dhe lexues të kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe 

pikave të transaksioneve; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me 

të gjitha mallrat e lartpërmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, 

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

ora të mençura, syza të mençura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe 

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

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

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

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

vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e 
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kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; arka; aparate 

mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënjues i 

qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për selektimin e 

shpërblimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi 

elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; përforcues; ekrane 

fluoreshente; telekomanda; fije që lidhen me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; ndalues të dritave; elektrolizator; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe 

pajisje jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; 

fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; frenues portativ qw kontrollohet 

nga distanca pwr automjete; qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  dhe 

dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektornike të 

konsumatorëve dhe sistemet e banorëve; asistent personal dixhital; aparate për rregullimin e 

nxehtësisë; termostate; ekrane, senzorë dhe kontroller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë 

dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave 

elektrike (me errësues); aparate për kontrollimin e ndriçimit; priza elektrike; ndërprerës 

eklektrikë dhe elektronik; alarme, senzorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; 

detektorë për tym dhe monoksid karboni; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për 

dyer dhe dritare; kontrolle elektrike dhe elektronike për dyert e garazhave; sistemet e 

sigurisë dhe survejimit të vendbanimeve.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1889 

(220) 18/11/2020 

(731) Exclusivas Sarabia, S.A. 

P.I. Fondo Litera, A2, km 441,6 

22520 Fraga (HUESCA), ES 

(591) E gjelbër, hiri, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Plehra, kemikate për përdorim në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; Kimikate për përdorim 

në hortikulturë [përveç fungicideve, barishteve, herbicideve, insekticideve, paraziticideve]; Kimikate për 

përdorim në agrikulturë; Substanca ushqyese [plehrat] në formë të lëngshme për përdorim në agrikulturë  

5 

Algjicide;Biocide;Sporikide;Fumigantë;Fungicide;Herbicide;Insekticide;Larvicide;Paraziticide;Pesticide 

agrikulture;Pylltarie (kimikate për -fungicide;Pylltarie (kimikate për - herbicide);Pylltarie (kimikate për 

-), [insekticide];Pylltarie (kimikate për - paraziticide;ilaçe kundër insekteve;Helme;Akaricide;Helme 

kundër minjve 
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(210) KS/M/ 2020/1890 

(220) 18/11/2020 

(731) Exclusivas Sarabia, S.A. 

P.I. Fondo Litera, A2, km 441,6 

22520 Fraga (HUESCA), ES 

(591) E gjelbër, hiri, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Plehra, kemikate për përdorim në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; Kimikate 

për përdorim në hortikulturë [përveç fungicideve, barishteve, herbicideve, insekticideve, 

paraziticideve]; Kimikate për përdorim në agrikulturë; Substanca ushqyese [plehrat] në 

formë të lëngshme për përdorim në agrikulturë  

5  Algjicide; Biocide; Sporikide; Fumigantë; Fungicide; Herbicide; Insekticide; Larvicide; 

Paraziticide; Pesticide agrikulture; Pylltarie (kimikate për -fungicide; Pylltarie (kimikate 

për - herbicide); Pylltarie (kimikate për -), [insekticide]; Pylltarie (kimikate për - 

paraziticide; ilaçe kundër insekteve; Helme; Akaricide; Helme kundër minjve. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1892 

(220) 20/11/2020 

(731) LINTHOF KAFFEE 

Bukosh, Rr. Nexhat Zyba, p.n., Suharekë, 

Kosovë, KS 

(591) E zezë, e kuqe, e bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; shitje me pakicë dhe shumicë e 

produkteve të kafes, ekstrakteve të kafes ose të zëvendësuesve të kafes  
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(210) KS/M/ 2020/1893 

(220) 23/11/2020 

(731) Western Union Holdings, Inc. 

7001 East Belleview Avenue, Denver,  

Colorado 80237, US 

(591) E zezë, e verdhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik; programe operative kompjuterike, të incizuara; programe 

kompjuterike, të shkarkueshme; programe kompjuterike, të incizuara; aplikacione softueri 

kompjuterike, të shkarkueshme; platforma softueri kompjuterike, të incizuara apo të 

shkarkueshme; softuer kompjuterik, të incizuar; çelësa kriptografik të shkarkueshëm për 

pranimin apo shpenzimin e kripto-valutave; kuleta elektronike (e-kuleta) të shkarkueshme; 

ID kartela elektronike dhe magnetike për përdorim në lidhje me pagesën e shërbimeve; 

kartela të koduara magnetike për debit dhe kredit dhe transaksione të vlerave të ruajtura; 

softuer kompjuterik, gjegjësisht, platforma financiare elektronike që akomodojnë lloje të 

shumëfishta të pagesës dhe debit transaksioneve në një telefon mobil të integruar, PDA, 

dhe mjedis me bazë në rrjet; softuer kompjuterike që mundëson kërkimin e të dhënave; 

softuer për menaxhimin e bazave të të dhënave; softuer kompjuterik për ofrimin e 

shërbimeve bankare; softuer për verifikimin e kredisë; softuer kompjuterik për kriptim; 

softuer për aplikacione; softuer për aplikacione kompjuteri për telefona mobil; programe 

kompjuterike dhe softuer kompjuteri për tregtimin elektronik të letrave me vlerë; softuer 

kompjuterik të tregtisë elektronike (e-komerci) për të u mundësuar përdoruesve që të 

kryejnë transaksione elektronike biznesi përmes një rrjeti kompjuterik global; firmuer 

(softuer i përhershëm) kompjuterik; kupone të konsumatorëve në forma elektronike; 

publikime elektronike, të shkarkueshme; kompjuterë; smartfona (telefona të mençur); 

smartuaç (ora të mençura).”  

36  “Sigurime; shërbime të sigurimeve; çështje financiare; çështje monetare; shërbime të 

bankave; çështje të pasurisë së patundshme; shërbime të transferimit të parave; shërbime të 

pagesës së faturave; shërbime të urdhërimit të parave; shërbime të arkëtimit të çeqeve; 

shërbime të marrjes së borxhit; shërbime të transferit të fondeve elektronike; transmetime të 

parave përmes mënyrave elektronike nga konsumatorët; transferime të pagesave për 

konsumatorë; shërbime të kredit kartelave; procesime të pagesave elektronike të bëra 

përmes kartelave të parapagimit; lëshime të certifikatave të dhuratave të cilat mund të 

këmbëhen për mallra dhe shërbime; shërbime të bankomateve; shërbime të kartelave debit; 

lëshime të kartelave me vlerë të ruajtur; depozitime të drejtpërdrejta të fondeve në llogaritë 

bankare të konsumatorëve; shërbime të automatizuara të depozitimeve në vënde për 

shkëmbimin e çeqeve dhe shërbime të pagesave dhe shlyerjeve online të ankandeve; 

shërbime të këmbimit të valutave; shërbime të agjencive të patundshmërive; menaxhim të 

patundshmërive; shërbime të menaxhimit të investimeve; aranzhime të huave; shërbime 

bankare të hipotekave; fonde të përbashkëta; shërbime brokerimi për stoqe dhe detyrime; 

shërbime të kujdestarive të besuara; shërbime bankare në shtëpi; dhënie me qira të 

patundshmërive; shërbime brokerimi për dorëzani; investime kapitale; verifikime të çeqeve; 

vende për shkëmbimin e çeqeve financiare; shërbime të zyrave të kredisë; financime të 
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turmave; shërbime të këshillimit për borxhe; shërbime të agjencive për mbledhjen e 

borxheve; depozitime të gjësendeve me vlerë; shërbime të pagesave me e-kuleta; transfere 

elektronike të valutave virtuale; këmbime të parave; analiza financiare; vlerësime 

financiare; konsulencë financiare; shërbime të brokerimit të taksave financiare doganore; 

vlerësimë financiare; këmbime financiare të valutës virtuale; menaxhim financiar; 

menaxhim financiar të pagesave të rimbursimeve për tjerët; hulumtime financiare; 

sposorizime financiare; vlerësime financiare të aseteve të pronësisë intelektuale; ofrime të 

informatave financiare; ofrime të informatave financiare përmes një uebsajti; shërbime 

financiare; vlerësime fiskale; financime të punësimit-blerjes; financime të dhënies me qira-

blerjes; hua me këste; brokerime të sigurimeve; konsulencë për sigurime; vlerësime për 

nënshkrime të sigurimeve; ofrime të informatave të sigurimit; investime të fondeve; dhënie 

me qira kundrejt letrave me vlerë; hua [financime]; organizime të grumbullimeve monetare; 

shërbime bankare online; procesime të pagesave të kredit kartelave; procesime të pagesave 

të debit kartelave; shërbime të fondeve të kursimit; çështje të patundshmërive; vlerësime të 

patundshmërive; brokerime të patundshmërive; ofrime të zbritjeve në pjesmarrje të 

themelimeve për tjerët përmes përdorimit të një kartele anëtarësie; mbledhje e pagesës së 

qirasë; shërbime të pagesave të pensionimit; shërbime të depozitimeve; shëbrime të 

bankave të kursimit; brokerime të letrave me vlerë; shërbime të brokerimit me stoqe; 

kuotime të këmbimit të stoqeve; brokerime të stoqeve dhe detyrimeve; shërbime të 

garancive; lëshim të tokenave të vlerës; lëshime të çeqeve të udhëtarëve; shërbime të 

kujdestarisë së besueshme; mirëbesim; shërbime të pajtueshmërisë.”  

42  “Shërbime të kontrollimit të cilësisë dhe vërtetimit; dizajnim dhe zhvillim i harduerit 

dhe softuerit kompjuterik; programim kompjuterik; dhënie me qira e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë e kompjuterëve; konsulencë për softuerët kompjuterik; dizajnim i 

softuereve kompjuterike; analiza të sistemeve kompjuterike; dizajnime të sistemeve 

kompjuterike; konsulencë lidhur me teknologjinë e kompjuterëve; dhënie me qira të 

softuereve kompjuterike; konvertime të programeve kompjuterike dhe të dhënave, përpos 

konvertimeve fizike; konvertime të të dhënave apo dokumenteve nga media fizike në ato 

elektronike; shërbime të kriptimit të të dhënave; konsulencë lidhur me sigurinë e të 

dhënave; krijime të platformave kompjuterike; duplifikime të programeve kompjuterike; 

ruajtje e të dhënave elektronike; monitorim elektronik të veprimtarive të kartelave të 

kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; konsulencë lidhur me teknologjinë 

informative [IT]; ofrime të informatave lidhur me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një uebsajti; instalime të softuerit kompjuterik; konsulencë lidhur me 

sigurinë e internetit; mirëmbajtje e softuerit kompjuterik; monitorim i sistemeve 

kompjuterike përmes qasjes nga largësia; monitorim të sistemeve kompjuterike për 

zbulimin e qasjeve të pa-autorizuara apo shkeljes së të dhënave; monitorim të sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar thyrjet; platforma si shërbime [PaaS]; softueri si shërbim 

[SaaS]; përditësime të softuerit kompjuterik; shërbime të vërtetimit të përdoruesve duke 

përdorur teknologjinë e një hyrje të vetme për aplikacionet e softuereve online; shërbime të 

vërtetimit të përdoruesve që përdorin teknologjinë për transaksionet e-komerce; zgjidhje të 

softuerit të strehuar për përdorim në pajtueshmëri.” 
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(210) KS/M/ 2020/1894 

(220) 23/11/2020 

(731) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, 

New York, New York 10017, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjekësore; vaksina”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1895 

(220) 23/11/2020 

(731) Edita Vokrri; Albana Vokrri; Albert 

Vokrri dhe Gramoz Vokrri 

Rruga Bashkim Fehmiu, nr. 51, Arbëri, 

Prishtinë, KS 

(740)  Kujtim Kërveshi Kerveshi & Partners 

Sh.p.k. rr. B, hyrja C15/10, nr.2, 10 000, 

Prishtinë 

 
 

(540)  FADIL VOKRRI 

 

 
     

 

(511) 16  Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra 

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

autografikë; fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e 

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

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

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

lloje të shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera  

25  Rrobat, këpucët, kapelat. Veshje sportive, mbathse sportive, veshje për 

mbrëmje;bluza;veshje për punë;kapele bereta, veshje trupore (badi);shorce të 

shkurtëra;kostume banjo;bluza për femra;fustana;fustana për mbrëmje;dorëza pa 

gishta;artikuj si veshje të lirshme;rripa (veshje);veshje për gjimnastikë;galoshe 

(qizme);gaiters (veshje për këmbë);xhinse;xhaketa [veshje];dorëza 

(veshje);shall;bluza;pantallona (Am);këmishëza [përparëse];çizme të 

shkurtëra;çizme;pandofla;çorape me llastik;breza;pantallona të 

ngrohta;kapelë;korset;mbulesë për kokë (veshje);Shiritat e pantallonave;veshje për 

mbrëmje;pallto;kapela (mbathje për kokë);kaqketa;këmishë nate;veshje kundër 
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shiut;qorape;shall për mbajtjen e bebeve;vello (veshje);vello për kokë;shami për kokë;bluza 

polo;xhaketa;pelerina, jakne;pelerina;sandale të hapura te gishtat;puloverë;veshje pa 

mëngë;kombinime (të veshjeve);veshje të jashtme;funde;qorape të gjata;veshje për 

gjumë;këpucë sportive;veshje Apron;këpucë;qizme me lidhësa;qizme;pjesë të larta të 

këpucëve;sandale;llastik qorapesh;bluza me askija;veshje për skijim;qizme për 

skijim;veshje sportive;shtrënguese;veshje nga leshi (mbathje);pandofla;bluza, toga;veshje 

një pjesëshe;veshje nga leshi (mbathje);kostume për ushtrime;kostume 

teatri;uniforma;pallto;pallto deri te beli;sandale me një gisht;duks me 

kapele;hellanke;kostume;shtrënguese;kravatë;pallto sportive;xhaketa për darkë;veshje për 

fëmijë;grykëse, jo nga letra, xhaketa sportive, pantollona të kompleteve, funde të 

kompleteve, këpucë me take (mbathje per këmbë);kostume tradicionale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1896 

(220) 23/11/2020 

(731) Edita Vokrri; Albana Vokrri; Albert 

Vokrri dhe Gramoz Vokrri 

Rruga Bashkim Fehmiu, nr. 51, Arbëri, 

Prishtinë, KS 

(740)  Kujtim Kërveshi Kerveshi & Partners 

Sh.p.k. rr. B, hyrja C15/10, nr.2, 10 000, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VOKRRI 9 

 

 
     

 

(511) 16  Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra 

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

autografikë; fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e 

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

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

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

lloje të shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura.   

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera  

25  Rrobat, këpucët, kapelat. Veshje sportive, mbathse sportive, veshje për mbrëmje; bluza; 

veshje për punë; kapele bereta, veshje trupore (badi); shorce të shkurtëra; kostume banjo; 

bluza për femra; fustana; fustana për mbrëmje; dorëza pa gishta; artikuj si veshje të lirshme; 

rripa (veshje); veshje për gjimnastikë; galoshe (qizme); gaiters (veshje për këmbë); xhinse; 

xhaketa [veshje]; dorëza (veshje); shall; bluza; pantallona (Am); këmishëza [përparëse]; 

çizme të shkurtëra; çizme; pandofla; çorape me llastik; breza; pantallona të ngrohta; kapelë; 

korset; mbulesë për kokë (veshje); Shiritat e pantallonave; veshje për mbrëmje; pallto; 

kapela (mbathje për kokë); kaqketa; këmishë nate; veshje kundër shiut; qorape; shall për 

mbajtjen e bebeve; vello (veshje); vello për kokë; shami për kokë; bluza polo; xhaketa; 

pelerina, jakne; pelerina; sandale të hapura te gishtat; puloverë; veshje pa mëngë; 

kombinime (të veshjeve); veshje të jashtme; funde; qorape të gjata; veshje për gjumë; 

këpucë sportive; veshje Apron; këpucë; qizme me lidhësa; qizme; pjesë të larta të 

këpucëve; sandale; llastik qorapesh; bluza me askija; veshje për skijim; qizme për skijim; 
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veshje sportive; shtrënguese; veshje nga leshi (mbathje); pandofla; bluza, toga; veshje një 

pjesëshe; veshje nga leshi (mbathje); kostume për ushtrime; kostume teatri; uniforma; 

pallto; pallto deri te beli; sandale me një gisht; duks me kapele; hellanke; kostume; 

shtrënguese; kravatë; pallto sportive; xhaketa për darkë; veshje për fëmijë; grykëse, jo nga 

letra, xhaketa sportive, pantollona të kompleteve, funde të kompleteve, këpucë me take 

(mbathje per këmbë); kostume tradicionale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1897 

(220) 24/11/2020 

(731) MOUNTAIN HOUSE SH.P.K,  

 Ferizaj, Rruga Dëshmorët e Kombit, KS 

(591) Zi dhe verdhë 

(740)  MOUNTAIN HOUSE SH.P.K,  

Ferizaj, Rruga Dëshmorët e Kombit 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të 

pijetores, kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet 

vetëshërbyese; furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë 

hotelet, pensionet (shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; 

rezervimet për akomodim të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e 

ndërtesave të transportueshme, të bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinave, gastarinave dhe pajisjeve të barit.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1898 

(220) 24/11/2020 

(731) HERTZ SYSTEM, INC.  

 a corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 8501 

Williams Road, Estero, FL 33928 United 

States Of America, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HERTZ MY BUSINESS 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbimet të anëtarësimit në klube përkatësisht, ofrime për  zbritjen e çmimeve të 

automjeteve me qira.  

37  Shërbime pastrimi për automobila.  

39  Shërbime për qiradhënie të automjeteve.   
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(210) KS/M/ 2020/1899 

(220) 24/11/2020 

(300) 204664824  08/07/2020  FR 

(731) TELEPERFORMANCE SE 

21/25 RUE BALZAC 

75008 PARIS, FR 

(591) Pembe, vjollcë, portokalli, hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Asistencë për menaxhimin e korporatave; asistencë në menaxhimin e çështjeve 

tregtare; asistencë në organizimin e çështjeve të biznesit; procesi i menaxhimit të biznesit; 

këshillim në procesin e punës dhe shërbimet e menaxhimit; analiza e sistemeve të 

menaxhimit të biznesit; Këshilla të biznesit, informacion ose pyetje; administrim i biznesit; 

sistemet e menaxhimit të dokumenteve dhe sistemet e menaxhimit të programeve të 

grupeve të punës; sigurimi i informacionit në lidhje me biznesin, komunikimi tregtar dhe 

tregtia në rrjetet kompjuterike dhe rrjetet globale të komunikimit; shërbime të informacionit 

në internet, përkatësisht sigurimi i bazave të të dhënave dhe lidhjeve në faqet e internetit tek 

ofruesit e tjerë të përmbajtjes; Azhurnimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shërbime të menaxhimit të dosjeve kompjuterike; sistematizimi dhe 

analizimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i bazave të të dhënave 

kompjuterike; këshilla në fushën e sistemimit të të dhënave dhe burimeve të jashtme; 

shërbime këshillimi në fushat e kontraktimit të jashtëm, menaxhim të biznesit dhe procesit 

të punës, dhe menaxhim të burimeve njerëzore; shërbime të jashtme (asistencë tregtare); 

menaxhimi i aftësive të stafit; menaxhim menaxherial dhe administrativ i qendrave të 

thirrjeve telefonike për të tjerët; shërbime të linjës telefonike për të tjerët; Reklamim, 

marketing dhe shërbime promovuese; Sherbime telemarketing; Promovimi i shitjes së 

shërbimeve [në emër të palëve të treta] përmes shërbimeve reklamuese.  

38  Shërbimet telekomunikuese të siguruara nga interneti, intraneti dhe ekstraneti; 

Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara me anë të platformave dhe portaleve në internet 

dhe media të tjera; shërbime telekomunikuese, duke lejuar hyrjen në faqen e internetit duke 

ofruar shërbime bashkëpunimi për grupet e punës dhe krijimin e grupeve dhe menaxhimin e 

dokumenteve; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqe në internet dhe portale; sigurimi i qasjes 

në platforma në internet për përdoruesit; transmetimi, transmetimi dhe shkarkimi i teksteve, 

fotografive, dërgimeve, imazheve, mesazheve, të dhënave, tingujve, muzikës, videove, 

informacioneve nga terminalet përmes internetit; sigurimi i forumeve të diskutimit në 

internet dhe sallat e bisedave;  sigurimi i aksesit në bazat e të dhënave kompjuterike dhe 

faqet e internetit të të tjerëve përmes një rrjeti global komunikimi; shërbime të mesazheve 

kompjuterike, elektronike dhe telematike; marrja me qera e kohës së qasjes në një sistem 

kompjuterik; marrja me qera e kohës së hyrjes në bazat e të dhënave dhe serverat e bazës së 

të dhënave, në veçanti për rrjetet globale të komunikimit të tilla si interneti ose hyrja private 

ose e rezervuar siç është Intranet; transmetimi i informacionit i arritshëm nga kodi  

i hyrjes në bazat e të dhënave dhe në qendrat e serverit të bazës së të dhënave kompjuterike 

ose telematike; Sigurimi i aksesit në motorët e kërkimit për përdoruesit; shërbime të 
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ofruesve të shërbimeve të aplikacioneve, përkatësisht, shkarkimi i aplikacioneve 

kompjuterike, shkarkimi i aplikacioneve për telefona celularë dhe tableta, shkarkimi i 

programeve; sigurimi i aksesit në të dhëna ose dokumente të ruajtura në mënyrë elektronike 

në skedarët qendrorë për konsultim në distancë me çdo mjet të përpunimit të të dhënave; 

shërbimet e transferimit të thirrjeve telefonike.  

42  Dizajnimi, zhvillimi, instalimi, mirëmbajtja, pritja e një platforme bashkëpunuese për të 

lehtësuar ndarjen e informacionit dhe komunikimit; platforma si shërbim [PaaS], 

përkatësisht platforma e komunikimit dhe platforma bashkëpunuese; sigurimi i përkohshëm 

i aplikacioneve të programeve të rrjeteve sociale që nuk shkarkohen; sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softverit që nuk shkarkohet; Sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen e 

të dhënave përmes rrjeteve të komunikimit; ofruesi i shërbimit të aplikimit, përkatësisht, 

mbajtja e softuerit të aplikimit të të tjerëve; Shërbimet kompjuterike, në veçanti krijimi i 

komuniteteve virtuale që lejojnë përdoruesit e regjistruar të organizojnë grupe dhe ngjarje, 

të marrin pjesë në diskutime dhe të marrin pjesë në rrjetet sociale, profesionale dhe të 

komunitetit; shërbime kompjuterike në formën e faqeve të personalizuara në internet që 

përmbajnë informacione të përcaktuara nga përdoruesit ose të specifikuara, profile 

personale, përmbajtje audio, përmbajtje video, fotografi, tekste, grafikë dhe të dhëna; 

sigurimi i një faqe interneti që përmban teknologji që lejon përdoruesit në internet të 

krijojnë profile personale duke ofruar informacione në lidhje me rrjetet sociale dhe të 

biznesit dhe për të transferuar dhe shpërndarë këtë informacion nëpër infrastruktura të 

shumta; sigurimi i informacionit në fushat e kompjuterëve, rrjetave kompjuterikë, 

sistemeve të kompjuterizuara të menaxhimit të dokumenteve dhe grupeve të punës përmes 

rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve globale të komunikimit; analiza e sistemeve 

kompjuterike; ruajtja elektronike e të dhënave; transformimi dhe shndërrimi i dokumenteve 

nga një medium fizik në një medium elektronik; kërkime kompjuterike dhe shërbime të 

diagnostikimit të gabimeve; shërbime mbështetëse të aksidenteve kompjuterike; 

informacion në fushën e teknologjisë së informacionit; konsulencë teknike dhe këshilla në 

fushën e teknologjisë së informacionit; Asistencë teknike IT përmes telefonit, rrjetit dhe të 

gjitha mediave transmetuese.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1900 

(220) 24/11/2020 

(300) 328288  03/06/2020  IL 

(731) MEDISON BIOTECH (1995) LTD. 

of 10 Hashiloach St., Petach Tikva, Israel, 

IL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MEDISON 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietal dhe substanca të adoptuara për përdorim mjekësorë.  

35  Marketing, promovimi i shitjeve, shpërndarja (distribuimi) dhe shitjet me shumicë dhe 

pakicë; të gjitha në lidhje me preparatet farmaceutike, preparate mjekësore, preparate 

veterinare, ushqimin dhe substancat dietike, aparatet dhe pajisjet mjekësore dhe veterinare.  
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(210) KS/M/ 2020/1901 

(220) 24/11/2020 

(300) 328289  03/06/2020  IL 

(731) MEDISON BIOTECH (1995) LTD. 

of 10 Hashiloach St., Petach Tikva, IL 

(591) zezë, bardhë, kuqe 

(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 farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietal dhe substanca të adoptuara për përdorim mjekësorë.  

35  Marketing, promovimi i shitjeve, shpërndarja (distribuimi) dhe shitjet me shumicë dhe 

pakicë; të gjitha në lidhje me preparatet farmaceutike, preparate mjekësore, preparate 

veterinare, ushqimin dhe substancat dietike, aparatet dhe pajisjet mjekësore dhe veterinare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1902 

(220) 25/11/2020 

(731) Ajshe Leka Rr. “Esat Berisha” pn, 

agrohermes hyrja 3. 60000 Gjilan, KS 

(591) E verdhë, e bardhë dhe e zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për 

higjienën e gojës  

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

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1903 

(220) 25/11/2020 

(731) ALSTONE SH.P.K.,  

Rahovec, Rr. "Bujar Thaqi" P.n, 21000 

Rahovec, Kosovë., KS 

(526) PARAFABRIKAT KOSOVA 

(740)  Florid Hasku Rr. “Dëshmorët e 

(540)  PARAFABRIKAT  

KOSOVA 
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Pashtrikut“ – 21000 Rahovec – Kosovë.  
 

(511) 19  Veshja, jo prej metali, për ndërtim; përfundimi i mbylljes së çatisë; copëza pa 

tela, jo prej metali; veshje çimentoje në mur; veshje me dërrasa druri; dyshemetë ose 

veshjet në mur me materialeve sintetike; veshje çimentoje hidroizoluese; veshje mbrojtëse 

çimento; veshje çimentuese restauruese; materiale ndërtimi, jo prej metali; materiale 

ndërtimi zjarrduruese, jo prej metali; materiale ndërtimi jo metalike në formën e pllakave; 

veshje [materiale ndërtimi]; bërës izolues termik [materialet e ndërtimit]; bërëset me një 

shtresë [materialet e ndërtimit]; veshje te murit suva; veshje çimentoje të papërshkueshme 

nga zjarri; llaçi; llaç për ndërtim; llaç murature; llaç i thatë; llaç gëlqereje; llaç gipsi; llaç 

çimentoje për përdorim në ndërtim; llaç çimentoje me bazë alumini; llaç për nivelizimin e 

betonit; ngurtësim i shpejtë për qëllime ndërtimi; veshje te murit nga llaçi; llaç zjarrdurues; 

llaçet e mbarimit të bëra me rrëshirë artificiale me ngjyrë; llaç osmotik; llaç epoksi; llaç 

thixotropik; llaç i përforcuar me fibra; llaç i papërshkueshëm nga uji; llaç lidhës për qëllime 

ndërtimi; llaç ngjitës për qëllime ndërtimi; llaç ngjitës për mure te thate; llaç ngjitës për 

blloqe gipsi; përzierje llaçi; llaç të thatë të gatshëm; gëlqere; gëlqere të hidratuar për 

ndërtim; çimento; përzierje çimentoje; beton;mur i thate; mur i thate rezistent ndaj mykut; 

bordet e murit te thate; qoshe e thate rruaza, jo prej metali [materiale ndërtimi]; mbushës i 

përbashkët për plasterboard [materialet e ndërtimit]; paste mbushëse [materialet e 

ndërtimit]; llaq i holle epoksi; shkumë e papërpunuar; plaster; gips [material ndërtimi]; 

mbushës gipsi për riparimin e çarjeve në suva; mbushës gipsi për riparimin e vrimave në 

suva; komponime spackling; përgatitjet e rrafshimit [çimento ose llaç]; copëza [materiale 

ndërtimi]; shtresa [materiale ndërtimi]; dërrasë fibre [materiale ndërtimi]; fijet e rrëshirës 

polimer [përveç asaj për përdorim në tekstile]; kullimet jo metalike; elemente ndërtimi prej 

betoni; materiale lidhëse për sharrat [materialet e ndërtimit]; llaq i holle kimik per mbyllje 

për përdorim në industrinë e ndërtimit; ngjites epoxy; nyje druri; nyje zgjerimi, jo prej 

metali, për dyshemetë dhe muret; skela, jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; 

panele polistireni për përdorim në ndërtim; tuba degëzimi, jo prej metali; mbathje për 

ndërtim; mbathje për bërësa dhe murature; baza gipsi ose shtresa e përfunduar [materialet e 

ndërtimit]; llaç për riparimin e betonit [materialet e ndërtimit]; tulla; pllaka, jo prej metali; 

pllaka, jo prej metali, për ndërtim; rrjeta me fibër bazalt; pëlhurë me fije qelqi të ngopur me 

rrëshirë për përdorim në transport, përforcim strukturor dhe riparime strukturore; pëlhurë 

për përforcimin e tekstil me fije qelqi për përdorim në aplikacione tokësore, deti dhe 

hapësirës ajrore; tekstile jo të endura të bëra prej fibrave sintetike për përdorim në 

industrinë e ndërtimeve; shtresë dyshemeje vetë-niveluese; lidhje mbushese me llaq për 

konsolidimin e telave të dyshemesë së çimentos [materialeve të ndërtimit]; ndarje të 

pllakave, jo prej metali [materialet e ndërtimit]; bazat për pllaka, jo prej metali [materialet e 

ndërtimit]; pranga këndore, jo prej metali; feta çimentoje në formë pluhuri [sekretuesit e 

qëndrueshëm të ujit me çimento]  

35  Bill-postimi; demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; shpërndarja e materialit 

reklamues [fletëpalosje, fletëpalosje, material i shtypur, mostra]; azhurnimi i materialit 

reklamues; shpërndarja e mostrave për qëllime reklamimi; publikimi i materialeve dhe 

teksteve publicitare; organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi; 

organizimin dhe zhvillimin e panaireve tregtare, ngjarjeve dhe ekspozitave për qëllime 

tregtare ose reklamimi; tregtimi i produkteve; marketing i produkteve; organizimi dhe 

kryerja e prezantimeve të produkteve; sigurimi i informacionit për produktin e 

konsumatorit përmes internetit; prokurimi i kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave; 
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prezantimi i mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; ofrimin e 

informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe 

artikujve që do të blihen; shërbime të tregtimit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu në internet, të gomave, shenjave të ndritshme, paneleve, stendave të ekranit, 

flamujve, materialit reklamues; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

online, të kimikateve, rrëshirave artificiale, plastikës, përgatitjeve për metale të kalitshëm 

dhe bashkim, ngjitëse për përdorim në industri, stuko dhe mbushës të tjerë për paste, 

plehrash, përgatitje biologjike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në 

internet, të bojrave, llaqeve, llaqeve, konservuesve kundër ndryshkut dhe kundër 

përkeqësimit të drurit, ngjyruesve,ngjyre muri , rrëshirave natyrore, metaleve në petë dhe 

formë pluhuri; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të 

materialeve për përdorim në ndërtim dhe konstruksion, gypa të ngurtë për ndërtim, 

materiale lidhëse, pastrues, smalt, vajra, ngjyra, veshje, mallë, pigmente, ngjites, 

përfundime, mbathje, mbulesa, jo të endura pëlhura për përdorim në industrinë e ndërtimit, 

makineritë dhe aparatet për përdorim në industrinë e ndërtimeve; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të paraqitjeve, lesh mineral, lesh xhami, fibra 

qelqi, veshje, stuko, nyje, hendek, rruaza qoshe, përfundim gipsi, fishekë, pllaka, gips, 

pëlhura tekstile jo të endura për përdorim në ndërtesë industria; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të përgatitjeve kimike për prodhimin e bojrave, 

kimikateve të lagështa-rezistente, mbrojtese të betonit, ruajtësve të çimentos, mbrojtese të 

muraturave, konservuesve të tullave, substancave për lidhje në proceset e prodhimit, acidet, 

tretësit për llaqet, rrëshirat, kimikatet komponimet e fiksimit; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të shufrave të karbonit, aglutinantëve për beton, 

kompozimeve të repelantëve të ujit, agjentëve lidhës për përzierje me llaç, kimikate lidhëse 

për beton, kimikate për prodhimin e smalteve, kimikateve që ngjyrosin smalt, preparatet 

opake për smalt; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të 

kimikateve të smaltit dhe qelqit, kimikateve hidroizoluese ndaj çimentos, përbërjeve kimike 

për hidroizolim, kimikateve retardante ndaj zjarrit, kimikateve për ajrim të betonit, 

kimikateve për prodhimin e bojrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

në internet, të veshjeve mbrojtëse rezistente ndaj ujit, përgatitjeve kimike për prodhimin e 

llaqeve, përgatitjeve për zjarrdurues, rrëshira sintetike, rrëshirë polimer, mbushës për 

industrinë e ndërtimeve; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, 

të ngjyrave me bazë uji, paresore, përfundimtare, veshja, përgatitjet e veshjes me vetitë e 

mprehtë të ujit, kompozimet e veshjes, ngjitësit e bojës, agjentë lidhës dhe substanca për 

bojëra, përgatitje lidhëse për bojëra, trashese për ngjyra, hollues për bojëra; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të tretësve, valanidh për llakë, 

terpentinë, smaltë me bazë uji, vajra për ruajtjen e drurit, konservues të drurit, përgatitje 

trajtimi për ruajtjen e drurit, frenues të korrozionit në natyrën e veshjeve, përgatitje 

mbrojtëse për metale ; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të 

përgatitjeve anti-korrozive, abetare të murit dhe mallë, përgatitje për rrafshimin në natyrën 

e bojrave, zbardhjes, larjes së gëlqeres, njollat e ngopura, palltot e holla,ngjyra për 

pikturim, rreshira te gomes; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në 

internet, të prodhuesve, llaçit, llaçit, miksit të gëlqeres, çimentos, miksave të çimentos, 

betonit, murit së thatë, mbushësit, komponimeve spackling, përgatitjeve për rrafshim, 

kartoni, fibra rrëshirë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të 

elementeve të ndërtimit të betonit, llaq i holle, kapese, skelë, bordet, pallto bërëse, beton 
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per pllaka, pllaka, rrjeta, pëlhurë tekstil me fije qelqi, pëlhurë përforcuese me tekstil me fije 

qelqi  

42  Hulumtimi i produktit; hulumtim industrial; hulumtime në fushën e ndërtimit të 

ndërtesave; zhvillim i produktit; analiza dhe vlerësimi i modelit të produktit; analiza dhe 

vlerësimi i zhvillimit të produktit; konsulencë në lidhje me zhvillimin e produktit; hartimin 

dhe testimin e produkteve të reja; testimi i sigurisë së produktit; testimi i kontrollit të 

cilësisë së produkteve; shërbime kërkimore për zhvillimin e produkteve të reja; hulumtime 

kimike; testimi i materialit; hartimin dhe testimin për zhvillimin e produkteve të reja; 

kontrolli i cilësisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1904 

(220) 25/11/2020 

(731) FARM MARKET SH.P.K. 

Bregu i Diellit II Hyr., 2.1, 10000, Prishtinë, 

KS 

(740)  Yllka Kurhasani Muja  FARM 

MARKET SH.P.K. Bregu i Diellit II Hyr., 

2.1, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, suxhuk, salçiçe, mish i tymosur (përshutë), mish i tymosur me erëza; 

produkte të mishit të përpunuar; mish pule, kofsha pule, gjoks pule, mish bibe; peshk; 

qumësht, produkte qumështi; mazë, gjalpë, kos, salcë kosi, kos i kulluar, kos i trashë, gjizë, 

djath, djath i fortë, djath i butë, djath i freskët, djath me perime, djath me fruta; kaçkavall; 

kaçkavall me erëza; ajvar (speca të konservuar); domate turrshi (konzervuar); speca turrshi 

(konzervuar); zarzavate të konzervuara (turrshi); vezë, vezë të zogjëve, vezë të 

thëllëndzave, vezë fshati; pemë; perime; fasule; reçel, reçel frutash, xhem, kompostot,  fruta 

të thata  

30  Çaj, çaj mali, çaj frutash, çaj fushave; mjaltë, mjaltë bagremi, mjaltë fushe, mjaltë nga 

aronia, mjaltë me fruta të ndryshme të thata.  

33  Verë e kuqe, verë e bardhë; pije të forta alkoolike (raki), rrushi, dardhe, molle, 

kumbulle, ftoni, arre, thane.  

35  Shitja me pakicë e të gjitha produkteve të lartcekura; shitja online (nëpërmjet rrjetit) e të 

gjitha produkteve të lartëcekura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1907 

(220) 25/11/2020 

(731) Hangzhou Hikmicro Sensing 

Technology Co., Ltd. A limited company of 

the People’s Republic of China  

Building A1, No. 299, Qiushi Road, Tonglu 

Economic Development Zone, Tonglu 

(540)  HIKMICRO 
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County, Hangzhou 311501, CN 

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

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

Prishtinë 
 

(511) 9  Pajisjet e memorieve për kompjuter; Programe kompjuterike [programe], i 

regjistrueshëm; Programet operative kompjuterike, i regjistrueshëm; softuerë kompjuterikë, 

i regjistrueshëm; Aplikacione softuerike për kompjuter, të shkarkueshëm; Njehsorë 

parkimi; Aparate për frank kontroll; Detektorë i monedhave të rreme; Mekanizma për 

aparatet që punojnë me monedha; Holograme; Pajisje për identifikimin e fytyrës; Makina 

për mbikëqyrje; Aparate fototelegrafie; Aparate peshimi; Tabela elektronike të njoftimeve; 

Aparate interkomunikuese; Video telefona; Aparatet e sistemit të pozicionimit Global 

[GPS]; Kompakt  disqe [audio-video]; Aparate për incizimin e zërit; Video incizuesit; 

Kamera për monitorim; Aparatet monitoruese jo për qëllime mjekësore; Monitorë për 

pamjen vizuale të foshnjave; Kamera [fotografi]; Filtra [fotografi]; Tripod për kamera; 

objektiv i kamerave; shkop për selfie (fotografim vetvetes  ) [monopodë me mbajte nga 

dora]; Instrumente matëse; Lente optike; Kabllo optike me fibra [fibra (Am.)]; Tel elektrik; 

Kabllo; Vafers për qarqe të integruar; Qipa [qarqe të integruara]; Kondensator; Video 

ekrane; Aparate kontrolluese nga distanca; Filamente përçuese të dritës [fibra optike 

[fibra]]; Pajisjet elektrike për përdorim me kontrollim nga distanca për operacione  

industriale; Rrufe pritësit; Shuarësit e zjarreve; Ekrane radiologjike për qëllime industriale; 

Pajisje mbrojtëse nga aksidentet për përdorim personal; Instalime për parandalimin e 

vjedhjeve, elektrike; Aparatura paralajmëruese kundër vjedhjeve; Bateri, elektrike; Slide 

[fotografi]; Sensorë; Detektorë; Pajisje termike me imazhe infra të kuqe; Pajisje  matëse të 

temperaturës me anë te imazheve termike  

42  Hulumtime shkencore;hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët;dizajn i 

softuerit kompjuterik;zhvillimi i softuerit sipas karakasë  së publikimit të softuerit;dizajni i 

sistemeve kompjuterike;dhënie me qira kompjuterëve;dhënie me  qira e softuerëve 

kompjuterikë;programime kompjuterike;instalim i softuerëve kompjuterik;mirëmbajtje e 

softuerëve kompjuterik;konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga gjendja fizike në 

media elektronike;konvertimi i të dhënave për programe kompjuterike dhe të dhënave( jo 

konvertimet fizike);rikthim i të dhënave kompjuterike;analiza e sistemeve 

kompjuterike;krijimin dhe mirëmbajtjen e ueb faqeve për të tjerët;hosting i faqeve 

kompjuterike ueb faqeve);server hosting;shërbime për mbrojtjen e viruseve 

kompjuterik;monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje nga distanca;studime të 

projekteve teknike;inxhinieri;rilevim;planifikim urban;kërkime mekanike;dizajn 

industrial;konsulencë në lidhje me dizajnimin dhe zhvillimin e harduerëve 

kompjuterikë;konsulentë teknikë  për kompjuter;softueri si shërbim [SaaS];platformë si 

shërbim [PaaS]  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1908 

(220) 25/11/2020 

(731) SHENZHEN TCL NEW 

TECHNOLOGY CO., LTD 

9/F, Building D4, International E City, 1001 

(540)  
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Zhongshan Park Road, Xili Street, Nanshan 

District, Shenzhen, Guangdong, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 9  Aparat për përpunimin e të dhënave; Kompjutera; Pajisje periferike kompjuterike; 

Kompjuterë tabletë; Terminalet me ekran me prekje interaktive; Robotë humanoidë me 

inteligjencë artificiale; Aplikacione softuerësh të shkarkueshëm për celularët; Aplikime të 

programeve kompjuterikë, të shkarkueshëm; Platformat e programeve kompjuterikë, të 

regjistruara ose të shkarkueshme; Monitorë [pajisje kompjuterike]; Tabela elektronike 

interaktive; Programime kompjuterike, të shkarkueshme; Kartat e qarkut të integruar [kartat 

inteligjente]; Aparate për njohjen e fytyrës; Shenja dixhitale; Telefonat celularë; Gjurmues 

të aktivitetit te personit që vishen; Aparate televizive; Altoparlantë; Dollapë për 

altoparlantë; Marrësit audio dhe video; Aparat për transmetimin e zërit; Aparatura për 

regjistrimin e zërit; Aparat për riprodhimin e zërit; Videokamera; Kufje[ndegjuese veshi]; 

Mikrofona; Kufje të realitetit virtual; Robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; Monitore të 

shfaqjes së videos qe vishen; Luajtës mediash portabël; Videoprojektorë; Aparate mësimore 

audiovizive; Qarqe të integruara; Çipa[qarqe të integruara]; Ekranet fluoreshente; Ekranet 

video; Ekranet me prekje; Telekomanda; Brava, elektrike; Kambanat[zilet] e dyerve 

elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1911 

(220) 25/11/2020 

(731) Drustvo za trgovija, proizvodstvo, 

uslugi, špedicija, uvoz-izvoz PEKABESKO 

AD ul.10 br.44 s.Kadino, 1041 Ilinden, 

1000 Skopje, MK 

(591) E zverdh, e kuqe, e gjelbër 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; pemët dhe perimet  

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

qumështi dhe produktet e qumshtit; djathi, djathi i shkrirë, qumështi dhe produktet e  

qumshtit; vajrat dhe yndyrat për ushqim; pâté (pastë mishi); produkte mishi (produkte te  

ndryshme te mishit te gatuar, zier dhe tymosur).  

35  Reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; funksione te zyres;  

shërbimet për eksport-import dhe shitjen me shumicë dhe pakicë ne fushen e: mishit,  

peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi, pemët dhe perimet e konservuara, të  
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ngrira, të thara dhe të ziera, xhelatinat, reçelet, kompostot, vezët, qumështi dhe produktet e  

qumshtit, vajrat dhe yndyrat për ushqim, pâté (pastë mishi), produkte mishi (produkte te  

ndryshme te mishit te gatuar, zier dhe tymosur).  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1912 

(220) 26/11/2020 

(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, HR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AZOLAR 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1915 

(220) 26/11/2020 

(731) Roche Diagnostics GmbH 

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, 

DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  ELECSYS 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate kimike, biokimike dhe biologjike për qëllime mjekësore dhe diagnostike; 

reagens diagnostifikues in vitro për përdorim klinik ose mjekësor; agjentë diagnostikues in 

vitro, përkatësisht reagensë dhe tretësira kontrolli për analizën e mostrave biologjike për 

qëllime diagnostike mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1916 

(220) 27/11/2020 

(731) "FRUTARIA" SH.P.K. 

Rruga Vëllezërit Gërvalla, pn,  Ferizaj., KS 

(591) E gjelbër dhe  verdhë.  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

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

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1917 

(220) 27/11/2020 

(731) "FRUTARIA" SH.P.K. 

Rruga Vëllezërit Gërvalla, pn,  Ferizaj., KS 

(591) E gjelbër, e verdhë dhe bardhë.   

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

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

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 
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në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta  

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1921 

(220) 30/11/2020 

(731) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.  

Planinska 15, 10000 Zagreb,  

Republika Hrvatska, HR 

(591) E bardhë dhe e zezë 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate vitamine   

30  Biskota / biskota të thata; bombone; çaj; petit katërsh [ëmbëlsira]; çokollatë; mus   

çokollatë; ushqim rostiçeri me bazë orizi; ushqim rostiçeri me bazë drithërash; çamçakëz; 

biskota petit-beurre; pastila; pralina; akuj të ngrënshëm; akullore; ëmbëltore; embelsira; 

zbukurime për ëmbëlsira; çamçakëz për freskimin e frymëmarrjes,                          

32  Ujë mineral dhe i gazuar, pije joalkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe 

preparate tjera për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina të shtuar. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1924 

(220) 30/11/2020 

(731) Luljeta Belegu Eqrem Beqaj nr 69, 

Prishtine-Kosove, KS 

(591) E kuqe, ari 

(740)  Luljeta Belegu Eqrem Qabej nr 69, 

Prishtine-Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

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

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe 
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(210) KS/M/ 2020/1926 

(220) 01/12/2020 

(731) CMS Legal Services EEIG 

Neue Mainzer Strasse 2–4, 60311 Frankfurt, 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  “Shërbimet e konsultimit të bizneseve; ndihmë rreth menaxhmit të biznesit; 

ofrimin e informatavae në lidhje me bizneset; shërbimet e këshillimit në lidhje me 

menaxhimin e biznesit; këshilla në lidhje me organiziminin e biznesit; menaxhimin e 

projektit të biznesit; hulumtim biznesi; vlerësimin e biznesit; hulumtim dhe hetime biznesi; 

administrim biznesi; këshilla rreth blerjes dhe bashkimit/shkrirjes së bizneseve; këshilla 

biznesi në lidhje me franshizën; përgaditjen e raporteve të bizneseve; përgaditjen e taksave; 

shërbimet këshilluese për taksa [kontabilitet]; ofrimin e informatave në lidhje me 

përgaditjen e taksave dhe shërbimet e paraqitjes së taksave; shërbime këshilluese në lidhje 

me përgaditjen e taksave; këshilla kontabiliteti në lidhje me përgaditjen e taksave; 

përgaditjen e dokumenteve në lidhje me taksimin; shërbimet e kontabilitetit në lidhje me 

përgaditjen e kthimit të taksave; shërbimet e paraqitjes së taksave; këshillim në lidhje me 

kontabilitetin tatimor; shërbimet e kontabilitetit në lidhje me planifikimin e taksave; 

shërbimet e sekretarisë; ofrimin e informatave të biznesit; përpilimin e informatave të 

biznesit; aranzhimin dhe udhëheqjen e panaireve dhe ekspozitave për biznese dhe qëllime 

reklamimi; menaxnim biznesi dhe ndihmë në lidhje me shkeljen e legjislacionit për 

mbrojtjen e të dhënave; shërbimet strategjike të markave; shërbimet biznesore dhe 

komerciale në lidhje me fushën e vjedhjes së të dhënave dhe vjedhjes së identitetit të një 

personi/eve apo të dhënave të organizatave; shërbimet administrative në lidhje me 

menaxhimin e çështjeve ligjore; procesimin e të dhënave.”  

36  “Këshilla financiare; punë financiare; shërbimet e dhënies së këshillave financiare; 

shërbimet e dhënies së këshillave financiare në lidhje me taksat; shërbimet e planifikimit 

financiar në lidhje me taksimin; këshilla finacniare në lidhje me planifikimin e taksave; 

analizë financiare; shërbime kujdestarie; shërbimet e këshillimit të sigurimit; financimin e 

pronave të patundshmërisë; vlerësimin e pronave të patundshmërisë; aranzhimin e lëshimit 

me qira dhe marrëveshjes së qirasë për pronave të patundshmërisë; shërbimet e përvetësimit 

të pronave të patundshmërisë; shërbimet këshilluese në lidhje me pronat e patundshmërisë; 

shërbimet këshilluese të pronave të patundshmërisë; shërbimet këshilluese në lidhje me 

investimet në prona të patundshmërisë; ofrimin e informatave në lidhje me pronat e 

patundshmërisë; përvetësimin e pronave të patundshmërisë; konsulencë të pronës së 

patundshmërisë.” 
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41  “Shërbimet edukative dhë trajnimi; aranzhimin dhe drejtimin e konferencave, 

kongreseve, seminareve dhe punëtorive trajnimi; aranzhimin dhe drejtimin e seminareve, 

konferencave, kongreseve, koleksioneve, simpoziumeve, punëtorive, ekspozitave dhe 

kurseve nga lëmia e ligjit dhe taksave; arranzhimin dhe drejtimin e seminareve, 

konferencave, simpoziumeve, ekspozitave apo punëtorive (të gjitha për qëllim 

edukimi/kulturor) dhe edukim dhe shërbme trajnimi, të gjitha në lidhje me ligjin, biznesin, 

financat, mediat, telekomunikimet, teknologjisë informative; pronësisë intelektuale, 

teknologjisë, pronësisë dhe pronës së patundshmërisë, energjisë, ndërtimit dhe 

infrastrukturës, menaxhim biznesi, bankim, sigurim shëndetësor, sigurim dhe taksa; ofrimin 

e kurseve të vazhdueshmë për mësim ligjor; shërbimet e librarisë; shërbimet e publikimit; 

ofrimin online të publikimeve elektronike, jo të shkarkueshme; udhëzues profesional 

[edukativ apo këshilla trajnimi]; shërbimet e këshillimit dhe informimit në lidhje me 

aranzhimin, drejtimin dhe organizimin e seminareve.  

45  “Shërbime ligjore; shërbime ligjore në lidhje me bizneset; shërbimet ligjore pro bono 

(pa pagesë); shërbimet e përkrahjes ligjore; shërbimet e avokimit ligjor; arbitrazh, 

ndërmjetësim dhe shërbimet e zgjedhjes alternative; hulumtime ligjore; shërbimet ligjore të 

vëzhgimit; shërbimet ligjore informative; shërbimet ligjore në lidhje me formimin dhe 

regjistrimin e kompanisë; shërbimet përcjellëse; menaxhimin e të drejtave të pronësisë 

industrial dhe të drejtës së autorit; shërbimet ligjore në lidhje me regjistrimin e markave 

tregtare; shërbimet këshilluese të pronësisë intelektuale në fushën e patentave dhe 

aplikimeve për patenta; këshilldhënien në lidhje me mbrojtjen e markave tregtare; 

monitorimin e markave tregtare [shërbime ligjore]; regjistrimin e emrit të domenit 

[shërbime ligjore]; shërbimet e informimit, këshillimit dhe konsulencës në lidhje me 

çështjet ligjore; hulumtim titulli; shërbimet ligjore në lidhje me pronat e patundshmërisë; 

këshillim ligjor nga lëmia e taksimit; këshilla gjyqësore; shërbime gjyqësore; shërbimet 

mbështetësë në procedura gjyqësore; konsultime në lidhje me pajtueshmërië e mbrojtjes së 

të dhënave; lonsultime nga fusha e cjedhjes së të dhënave dhe vjedhjes së identitetit; 

ofrimin e informatave në zhvillimin e privacisë, sigurisë dhe ligjit për qeversijen e të 

dhënave nga një faq internet; përgaditjen e raporteve ligjore.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1927 

(220) 01/12/2020 

(300) 40-2020-0162197  11/09/2020  KR 

(731) OSSTEMIMPLANT CO., LTD. 

3, Magokjungang 12-ro Gangseo-gu, Seoul 

, KR 

(740)  Gazmend Pallaska   "Pallaska & 

Asociates" L.L.C Bulevardi Nëna Terezë 

47/5, Prishtinë 
 

(540)  CAS KIT 

 

 
     

 

(511) 10  Aparate dentare për frezim/gërryerje; instrumente protetike për qëllime dentare; 

instrumente protetike për implante; enë për marrjen e instrumenteve kirurgjikale; mjete 

kirurgjikale; aparate dhe pajisje mjekësore; instrumente mjekësore; aparate mjekësore; 

aparate dhe instrumente kirurgjikale për përdorim mjekësor; aparate dhe instrumente për 
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mbushje për qëllime dentare; instrumente për mbushje; instrumente dentare për përdorim 

në kirurgjinë e implanteve; makineri dhe aparate për implante për qëllime dentare; 

instrumente dentare; instrumente për përdorim në stomatologjinë protetike; instrumente për 

bluarje/gërryerje dentare (mjete dore); pajisje për pastrimin e implanteve për qëllime 

dentare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1928 

(220) 01/12/2020 

(300) 40-2020-0170819  24/09/2020  KR 

(731) OSSTEMIMPLANT CO., LTD. 

3, Magokjungang 12-ro Gangseo-gu, Seoul 

, KR 

(740)  Gazmend Pallaska   "Pallaska & 

Asociates" L.L.C Bulevardi Nëna Terezë 

47/5, Prishtinë 
 

(540)  LAS KIT 

 

 
     

 

(511) 10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale për përdorim mjekësor; aparate dhe pajisje 

mjekësore; instrumente mjekësore; instrumente për mbushje; makineri për implante dhe 

aparate për qëllime dentare; instrumente për implante të protezës; enë për marrjen e 

instrumenteve kirurgjikale; mjete kirurgjikale; aparate mjekësore; instrumente protetike; 

aparate dentare për gërryerje/frezim; aparate dhe instrumente për mbushje për qëllime 

dentare; instrumente dentare; instrumente protetike për qëllime dentare; instrumente 

dentare për gërryerje (mjet dore); instrumente dentare për përdorim në kirurgjinë e 

implanteve; pajisje për pastrimin e implanteve për qëllime dentare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1929 

(220) 01/12/2020 

(731) Mobile Karagaq Sh.p.k. 

NUI : 810160820 Rr. UÇK, Pejë, KS 

(591) E ZEZE 

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  Mobile Karagaq 

 

 
     

 

(511) 20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej 

druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, 

qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të 

materialeve plastike.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

42  Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve  
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(210) KS/M/ 2020/1930 

(220) 01/12/2020 

(731) Mobile Karagaq Sh.p.k. 

NUI : 810160820 Rr. UÇK, Pejë, KS 

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej 

druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, 

qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të 

materialeve plastike  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

42  Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1931 

(220) 02/12/2020 

(731) Karl Lagerfeld B.V. 

Herengracht 182 1016 BR Amsterdam 

The Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KARL LAGERFELD 

 

 
     

 

(511) 3  Sapunët; parfumeri, kolonja, ujë tualeti, parfume, aromë për përdorim personal, 

vajra esencialë; kozmetikë; produkte makijazhi (make-up), përkatësisht, buzëkuq, shkëlqim 

buzësh, bojë për qerpik, hijet e syve, vijëzimi i syve, skuqje, pluhurat e shtypur, pluhurat e 

lirshëm, bazat; produkte për kujdesin e thonjve përkatësisht, manikyr thonjsh dhe heqës 

manikyri; artikuj tualeti; produkte jo mjekësore për kujdesin e lëkurës përkatësisht kremra 

kozmetike dhe losione për kujdesin e lëkurës, kremra hidratues, maska për fytyrë dhe 

kremra dhe losione për forcimin e lëkurës; përgatitje kozmetike për banjot dhe dushet 

përkatësisht, vaj banje, kripëra banje, rruaza banje dhe kristale banje, pudër talkum, losione 

flokësh, shampo; pasta dhe pluhur dhëmbësh (dentifrices); kundërdjersitës, deodorantët për 

përdorim personal; artikuj rroje, përkatësisht sapunë për rroje, xhel rroje dhe krem rroje, 
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kremra pas rrojes, losione dhe xhel për rroje; lustrim këpucësh dhe kremëra; ngjyra të 

flokëve; preparate për pastrim; kozmetikë për kafshë.  

9  Aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike dhe optike; mallra optikë siç janë 

syzet, syzet mbrojtëse, xhamat e syzeve, lentet e kontaktit, syzet e diellit; produkte të 

syzeve të diellit, përkatësisht shirita të kokës, mbajtëse të syzeve të diellit, kutitë e syzeve 

dhe kutitë e syzeve të diellit, zinxhirët e syzeve dhe kordonët e syzeve, pjesë për të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura; këllëf të kamerave; këllëfe dhe mbajtës për kompjuterë portabël 

dhe telefona celularë; mbështjellës të telefonave celular; shirita bosh audio, kaseta bosh 

audio, video kaseta bosh, video kamera; video kaseta të zbrazëta, kompakt disqe të 

zbrazëta, kompakt disqe që përmbajnë muzikë, disqe lazer bosh, video disqe dhe disqe 

optike magnetike me përmbajtje të temave në fushat e modës, modelimit dhe mënyrave të 

jetesës; bartës i të dhënave magnetike bosh, disqe regjistruese bosh; disqe para-regjistruese 

që përmbajnë tema në fushat e modës, modelimit dhe stilit të jetës; kompjuterë; pajisje 

periferike kompjuterike; programe kompjuterike të regjistruara që përmbajnë tema në 

fushat e modës, modelimit dhe stilit të jetës; jastëkët e miut (mouse pads); magnet 

(dekorativ); karta të koduara magnetike që përmbajnë tema në fushat e modës, modelimit 

dhe stilit të jetës; kompakt disqe (audio-video) që përmbajnë tema në fushat e modës, 

modelimit dhe stilit të jetës; kompakt disqe optike që përmbajnë tema në fushat e modës, 

modelimit dhe stilit të jetesës; aparate për kompakt disqe, botime elektronike të 

shkarkueshme në natyrën e librave, revistave, gazetave, broshurave dhe katalogëve në 

fushat e modës, modelimit dhe stilit të jetës; kalkulatorë xhepi; fishekë lojërash video; 

kufje; altoparlantë.  

14  Bizhuteritë përkatësisht, byzylykët, gjerdanët, broshat, unazat, vathët, varëse 

zbukuruese, kapëse kravatash, stolitë e kapelës, simbole nga metale të çmuara, kopset nga 

metalet e çmuara, zbukurimet e rripave nga metalet e çmuara, kunjat nga stolitë, mansheta, 

unaza për qelsa; stoli dhe gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike, 

domethënë, orë, orë dore, rripa për orë dore dhe kutitë e orës, orë muri, kronografë, 

kronometër, orë alarmi; kutitë e orëve; kuti bizhuterish, zbukurime për këpucë dhe kapela 

prej metali të çmuar; metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre. 

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura kafshësh; çanta sportive dhe atletike; çanta 

brenda natës (overnight bags); çanta librash; çanta mbajtëse; çanta udhëtimi; çanta shpine; 

çanta dore; valixhe; çanta; çanta pune; çanta udhëtimi; çanta kampimi (duffel bag) ; çanta 

blerje të rrobave; çanta plazhi, çantë me rrota për pazar; çanta shkollore; çanta rrobash për 

udhëtim; rripa për bagazh; çanta për udhëtim ditor; çantë dore palosëse; çanta takëmi për 

udhëtime të shitura bosh; valixhe me rrota të bashkangjitura; kuletë palosëse; kuletat, 

kuletat e xhepit, çantat për të holla të imëta, çanta për monedha, këllëf për qelsa, mbajtëse 

lëkure për kartela të kreditit; mbajtës i kombinuar për para dhe kartela të kreditit; mbajtës 

kartelash; çanta tualeti; çanta kozmetike; çadra, ombrellaa dhe shkopinj për ecje; kamxhikë, 

parzmore dhe shalë, jakë për kafshë; parzmore për kafshët.  

24  Pëlhura dhe mallra tekstili që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht pëlhurë liri 

shtëpiak, pëlhurë shtrati prej liri, pëlhurë banjoje prej liri, çarçafë shtrati, jastëk dekorues, 

mbështjellës jastëku, batanije, batanije mbështjellëse, mbulesë e ngrohtë (quilt), mbulesa 

shtrati, mbështjellëse shtrati, shtroj për gota, mbulesë duvet, duvet (mbulesë), mbulesë 

shtrati për mbrojtje nga pluhuri (dust ruffles), mbulesa dyshekësh; peshqir, peshqir banjoje, 

peshqir plazhi; shtroja udhëtimi; pëlhura për fytyrë; perde dushi; pëlhurë liri tavoline, 

mbulesa tavoline, pëlhura tavoline, pëlhurë drejtkëndësh tryeze (table runners), peceta 
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tryezë prej tekstili, shtrojë tryeze nga materiali i tekstilit; perde; tekstil dekorues 

(draperies); mbulesa mobiljesh prej pëlhure të papërshtatshme; flamuj prej pëlhure; shami 

xhepi; etiketat e rrobave; mbështetësit e perdeve në natyrën e mbajtësve të perdeve të 

tekstilit; perde rrjete; pëlhurë tapicerie; varëse muri nga tekstili.  

25  Veshje për burra, gra dhe fëmijë dhe foshnje, përkatësisht këmisha, bluza golfi, bluza, 

bluza me mëngë të shkurta (polo), veshje të sipërme (tops), veshje të sipërme të thurura, 

veshje të sipërme të endura, bluza me mëngë të gjata, maicë e brendshme, xhemper, bluza, 

fanella, rollka, pantallona të shkurtra (shorce), trenerka të poshtme, trenerka, setër sportive, 

pallto sportive, mbrendshme sportive nje pjesëshe, pantallona solemn, pantallona, xhinse, 

funde, fustane, fustane nusërie, kostume, xhinse me rripa (tregera), xhempera të trashë, 

kombinezon, jelekë, xhaketa, pallto, pallto shiu, pelerina, gëzof me kapuq, ponço, rroba 

banje, bikini, mbathje noti, pardesy, rroba shiu, xhaketa rezistente ndaj erës, veshje për ski; 

veshje për vallëzim domethënë kominoshe pa këmbë dhe kostume baleti, veshje gjumi, 

pizhame, rroba banjoje (badimantil), kapele dushi, chasubles (rrobë e jashtme për 

priftërinjë), të brendshme, veshje të brendshme femrash, penjuar, kimono, rroba formuese, 

të brendshme korrigjuese, të brendshme bokseri, rripa prej lëkure, kravata; mbulesa koke, 

domethënë, kapele, kapele leshi, kapele me strehë, kapelë me strehë pjesa e sipërme e pa 

mbuluar (visors), shirita koke, mbulesa veshësh; shalle, mbulesë trupi në formë shalli, rripa 

dore, përparëse foshnjesh; këpucë, këpucë palestre, atlete, pompa [këpucë]; çorape, çorape 

me rrjetë për femra, hulahopke, këpucë, çizme, këpucë plazhi, sandale, pantofla, doreza, 

rripa krahu; brendshme për foshnja; breza për veshje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1932 

(220) 02/12/2020 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Q-Bubble 

 

 
     

 

(511) 7  Makina larëse elektrike për qëllime shtëpiake  

11  Tharëse elektrike për lavanderi 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1933 

(220) 02/12/2020 

(731) GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. 

VIA LEOPARDI 3/5 46043  

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  ATTIVA 
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(511) 25  Veshje; Rroba banje; Foulard – formë shamije [pjesë veshëse]; Doreza [veshje]; 

Të brendshme; Pixhame; Veshje nate; Shalle; Shalle për qafë [shall i cili mbulon dhe 

fytyrën]; Çorape; Çorape; Çorape najloni; Çorape deri në gju; Hulahopka pa shputa të 

këmbës; Hellanke; Ngrohës për këmbë; llastik për çorape; rripa për çorape; Triko; Veshje 

për fëmijë; Fustane; Rripa [veshje]; Kravata; Mbathje; Mbulesa koke.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1937 

(220) 03/12/2020 

(731) Atlantik Group Sh.p.k. 

Peroc, p.n. Graçanicë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  DOĞADAN 

 

 
     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1938 

(220) 03/12/2020 

(731) Atlantik Group Sh.p.k. 

Peroc, p.n. Graçanicë, KS 

(591) E Bardhë dhe e Gjelbër.   

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.  
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(210) KS/M/ 2020/1946 

(220) 03/12/2020 

(731) Inver S.p.A. Via Di Corticella, 205 

40128 Bologna, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  ECHELON 

 

 
     

 

(511) 2  Lyerje (ngjyra) në formë pluhuri të dizajnuara për përdorim në projekte 

arkitektonike, produkte ndërtimi, ose aplikime të tjera të jashtme dhe të brendshme   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1947 

(220) 03/12/2020 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

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

verdhë ngjyrë kafe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.  
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35  Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 

pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding 

turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave 

për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. 

majas, pluhurit për pjekje (maja). miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve 

të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit, çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, 

krekerëve, naforeve; çamçakëzit, akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve 

(farërave) bazë ushqimore si meze, kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, 

cerealieve për kafjall, grurit të përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për 

konsumim nga njerzit, tërshërës të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës i 

përpunuar për konsum nga njerzit, orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime janë të mundshme 

nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

porosisë me katalog.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1948 

(220) 03/12/2020 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

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

verdhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 
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farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.  

35  Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 

pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding 

turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave 

për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. 

majas, pluhurit për pjekje (maja). miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve 

të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit, çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, 

krekerëve, naforeve; çamçakëzit, akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve 

(farërave) bazë ushqimore si meze, kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, 

cerealieve për kafjall, grurit të përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për 

konsumim nga njerzit, tërshërës të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës i 

përpunuar për konsum nga njerzit, orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime janë të mundshme 

nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

porosisë me katalog  
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(210) KS/M/ 2020/1949 

(220) 03/12/2020 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

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

verdhë e kaltër. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)    

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim  

35  Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 

pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding 
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turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave 

për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. 

majas, pluhurit për pjekje (maja). miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve 

të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit, çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, 

krekerëve, naforeve; çamçakëzit, akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve 

(farërave) bazë ushqimore si meze, kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, 

cerealieve për kafjall, grurit të përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për 

konsumim nga njerzit, tërshërës të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës i 

përpunuar për konsum nga njerzit, orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime janë të mundshme 

nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

porosisë me katalog.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1950 

(220) 03/12/2020 

(731) Auto Kaçandolli SH.P.K. 

Prishtinë, Z.Industriale, Kosovë, KS 

(591) E bardhë, e zezë 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të 

internetit të produkteve si: Autovetura dhe automjete te ndryshme, pjesë këmbimi dhe 

aksesorë për automjete,  vajra lubrifikant; shërbime të agjencisë import-eksport; shërbime 

të ndërmjetësimit komercial; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të 

shitjes me pakicë; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera]; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; 

informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve.  

37  Shërbime të riparimit të automjeteve; Stacione të shërbimit të automjeteve [furnizim me 

karburant dhe mirëmbajtje]; mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione 

riparimi; lubrifikimi i automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e 

automjeteve; ngarkimin (karikimin) e baterive të automjeteve; balancimi i gomave.  

39  Shërbim i makinave me qira; transport; shërbime transporti taxi; aranzhimin e 

shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerët përmes një aplikacioni online; aranzhim 

i transportit për udhëtime; transport i udhëtarëve; rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve 

për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtarëve; 

transportin e makinave; parkimi i makinave; vend parkimi me qira; rimorkim; shërbime për 

tërheqje të automjeteve të dëmtuara,(shërbime karotrreci)  
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(210) KS/M/ 2020/1951 

(220) 03/12/2020 

(731) FRUMAK MAKİNA SANAYİ VE 

DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ FERHATPAŞA MAHALLESİ 

SEYİTNİZAM CADDESİ 69.SOKAK 

NO:18/20 ATAŞEHİR  

ISTANBUL, TR 

(591) E kalte, e bardhe  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineri, mjete makinerish dhe robotë industriale për përpunimin dhe formësimin 

e drurit, metaleve, qelqit, plastikës dhe mineraleve, printerë 3D. Makineritë e ndërtimit dhe 

mekanizmat robotikë (makineritë) për përdorim në ndërtim: buldozerë, gërmues (makina), 

ekskavatorë, ndërtim rrugësh dhe makina për asfaltimin e rrugëve, makina shpuese, makina 

shpuese shkëmbore, makina pastrimi rrugësh. Makina ngritëse, ngarkuese dhe transmetuese 

dhe mekanizma robotikë ( makina) për qëllime ngritjeje, ngarkese dhe transmetimi: 

ashensorë, shkallët lëvizëse dhe vinça. Makineri dhe mekanizma robotikë (makina) për 

përdorim në bujqësi dhe mbarështim të kafshëve, makina dhe mekanizma robotikë 

(makina) për përpunimin e drithërave, frutave, perimeve dhe ushqimit; makina për 

përgatitjen dhe përpunimin e pijeve. Mjete dhe motorë, përveç atyre për automjete 

tokësore, pjesë dhe pajisje për to: kontrolle hidraulike dhe pneumatike për mjete dhe 

motorë, frena të tjera përveç automjeteve, rreshtime frenash për motorë, boshte me gunga, 

kuti ingranazhesh, përveç automjete tokësore, kuti ingranazhesh, cilindra për motorë, 

pistona për motorë, turbina, jo për automjete tokësore, filtra për mjete dhe motorë, filtra 

vaji, ajri dhe karburanti për motorët e automjeteve tokësore, shkarkime për motorët e 

automjeteve tokësore, shumëfishat e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, 

Kushineta (pjesë të makinerive), kushineta rul ose topa. Makineri për montimin dhe 

shkëputjen e gomave. Alternatorët, gjeneratorët aktualë, gjeneratorët elektrikë, gjeneratorët 

aktualë që operojnë me energji diellore. Makina pikturimi, armë automatike për llak, 

makina shpuese elektrike, hidraulike dhe pneumatike dhe armë, shpërndarës elektrik 

shiritash ngjitës (makina), armë elektrike për gaz të kompresuar ose makina për spërkatje të 

lëngshme, turiele elektrike dore, sharra dore elektrike, makina elektrike me bashkim 

figurash, makina spirale, makina me ajër të kompresuar, kompresorë (makina), instalime 

për larjen e automjeteve, mekanizma robotikë (makina) me funksionet e lartpërmendura. 

Aparate saldimi elektrike dhe me gaz, aparate saldimi me hark elektrik, aparate elektrike 

për bashkim, aparate elektrike për prerje harkesh, elektroda për makina saldimi, robotë 

(makina) industriale me funksionet e sipërpërmendura. Makineri shtypëse. Makineri 

paketimi, makina mbushëse, ngjitese dhe mbyllëse, etiketues (makina), makina 

klasifikuese, robotë industriale (makina) me funksionet e lartpërmendura, makina elektrike 

të paketimit për mbylljen dhe vulosjen e plastikës. Makineri për përpunimin e tekstilit, 

makina qepëse, robotët industriale (makineritë) me funksionet e sipërpërmendura. Pompa të 
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ndryshme nga pjesët e makinave ose motorëve, pompat e shpërndarjes së karburantit për 

stacionet e shërbimit, pompat e karburantit vetë-rregullues. Makineritë elektrike të kuzhinës 

për copëtimin, bluarjen, dërrmimin, përzierjen dhe grirjen e produkteve ushqimore, makinat 

larëse, lavatriçet, pjatalarësit, tharëse rrotulluese (jo të nxehtë), makineri elektrike për 

pastrimin e dyshemeve, qilimave ose dyshemeve, pastruesit e vakumit dhe pjesëve të tyre. 

Makinat automatike të shitjes. Makineritë e galvanizimit dhe elektromasimit. Hapësit dhe 

mbyllësit e dyerve elektrike. Kaseta për mjete dhe motorë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1952 

(220) 03/12/2020 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  WOVEN CITY 

 

 
     

 

(511) 39  “Transport me automjete dhe shërbimet e dhënies me qira; Ofrimin e informatave 

të operimit te automjeteve; aranzhimin e transportit dhe udhëtimit; shërbimet e 

transportimit në lidhje me ngjarjet; magazinimin, transportimin, marrjen, dhe paketimin e 

mallërave; shërbimet e dërgesave kargo; transportimin, paketimin, magazinimin dhe 

shërbimet e dorëzimit, dhe ofrimin e informatave për të njejtat; transportimin, paketimin, 

magazinimin dhe dorëzimin e ushqimit dhe pijeve, dhe ofrimin e informatave për të njejtat; 

ofrimin e informatave të transportit; ofrimin e informatave në lidhje me transportimin e 

mallërave dhe udhëtarëve; riparimin dhe mirëmbajtjen e kontenjerëve të transportit; dërgesa 

të ushqimit; marrje, dërgim dhe magazinimin e pronësive personale; shërbime logjistike 

përbërë nga magazinimi, transportimi dhe dorëzimi i mallërave; transportimi dhe 

magazinimi i mbeturinave dhe materialeve të riciklimit; transportimi hekurudhor dhe 

ofrimin e informatave në lidhje me të njejtat; transporti me veturë dhe ofrimin e 

infromatave në lidhje me të njejtat; transportimin e udhëtarëve me autobus; dorëzimin e 

mallërave me kamion; shëbrimet e ndarjes së veturës; transportimin e kontenjerëve të 

mallërave me kamion; ofrimin e infromatave për oraret e operimit dhe statusi I rezervimit 

në lidhje me transportimin me automjete; transporti me automjete që operohen nga njerëzit; 

ofrimin e rrygëve dhe informatave të trafikut; Ofrimin e udhëzimeve të personalizuara të 

vozitjes; shërbimet e navigacionit GPS; shërbimet e ngasjes së automjeteve; shërbimet e 

ambalazhimit dhe pkaetimit; ndërmjetësimin e mallërave dhe ofriimin e informatave në 

lidhje me to; Trajtimin e ngarkesave (Kargo); shërbimet e largimit dge ofrimin e 

informatave në lidhje me to; shërbimet e magazinave; ofrimin e informatave në lidhje me 

shërbimet e magazinave; magazine frigorifer; magazinimin e konteinerëve dhe ngarkesave 

(kargo); magazinimin, shpërndarjen dhe furnizimin e energjisë dhe karburantit; 

shpërndarjen dhe furnzimin e karburantit të hidrogjenit; ruajten e sigurtë të gjërave 

personale për një kohë të përkohshme; magainimin e përkohshëm të dërgesave; 

Shpërndarjen e gazit; Shpërndarjen e energjisë së rinovueshme; shpërndarjen e energjisë; 

shpërndarjen e elektricitetit; shpërndarjen e informatave në këtë elektrike nga gjeneratori I 
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energjisë solare; konsultimin në furnizimin e elektricitetit me anë të pajisjeve të gjeneratorit 

të energjisë solare; shpërndarjen e informatave në këtë elektrike me anë të pikave të 

karburantit; konsultimin në furnizimin e elektricitetut  me anë të pikave të karburantit; 

furnzimin me uj dhe shërbimet e shpërndarjes; shpërndarjen e furnizimit me ngrohjes dhe 

ftohje; shpërndarjen e nxehtësisë; dhënien me qira të hapsirave të magazinimit; dhënien me 

qira të garazheve dhe vendeve të parkimit; ofrimin e objekteve të parkimit të veturave; 

parkim shërbëtor; shërbimet e parkingut; shëbrimet e automatizuara të parkingut shërbëto; 

operimin e taksave të rrugës; ofrimin e mjeteve të ankorimit të anijës; operimin e parkingut; 

dhënien me qita të maqinave dhe aparateve pë ngarkim-shkarkim; dhënien me qira të 

paletave; dhënien me qira të kontenierëve të transportit dhe magazinimit; dhënien me qira 

të  robotëve që mbajnë ngarkesat kargo; dhënien me qira të automjetve; dhënien me qira të 

veturave; Dhënien me qira të veturave elektrike; Dhënien me qira të veturave me hidrogjen; 

dhënien me qira të traktorëve; dhënien me qira të traktorëve bujqësor; dhënien me qira të 

biçikletave; dhënien me qira të automjeteve të transportit; dhënien me qira të sistemeve të 

parkingut mekanik; dhënien me qira të maqinave dhe aparateve të paktimit dhe 

mbështjelljes; dhënien me qira të robotëve paketues; dhënien me qira të frizave; dhënien 

me qira të frigoriferëve; dhënien me qira të karrikeve me rrota; shërbimet online të 

rezervimit të eskurzioneve dhe udhëtimeve; rezervimin e ulseve për udhëtim trajnues; 

rezervimin e transportit për ngjarje sportive, shkencore, politike dhe kulturore; informata 

on-line dhe shërbimet e rezervimit në lëminë e udhëtimit biznesor; drejtimin e vizitave të 

udhëtimit; arranzhimin dhe rezervimin e udhëtimit, lundrimit dhe tureve të vizitave; 

rezervimin dhe ruajtjen e ulseve për udhëtime; aranazhimin e udhëtimit dhe shërbimet e 

rezervimit, me përjashtim të akomodimit; dhënien me qira të pajisjeve të stacioneve të 

karburanteve, jo për riparimin dhe mirëmbajtjen e automobilave; mbledhjen e mbeturinave 

dhe plehërave; shërbimet e sanimit të ambientit, kryesisht largimin e mbeturinave 

[përpunim].”  

42  “Ofrimin e informatave të motit; dizajn arkitektural; rilevim; planifikim urban; 

dizajnimin e maqikave, aparateve dhe instrumenteve; shërbimet inxhinjerike nga lëmia e 

teknologjisë energjetike; dizjani dhe zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë; 

dizajnin dhe zhvillimin e pikave të karburanitti; dizajnin dhe zhvillimin e sistemit 

fotovaltik; shërbime dizajni; Ofrimin e informatave për dizajnimin, krijimin dhe 

mirëmbajtjen e programeve kompjuterike, ofrimin e programeve kompjuterike; 

programimin e softuerit për menaxhimin e energjisë; Dizajnin dhe zhvillmin sotuerit të 

operimit të rrjetit privat virtual (VPN); Dizajnin dhe zhvillimin e softierit të ralitetit të 

shtuar; dizajnin dhe zhvillimine softuerit për kontrollin, rregullimin dhe monitaorimin e 

sistemeve të energjisë solare; testimin, inspektimin, hulumtimin dhe ofrimin e softuerti 

kompjuterik për teknologjinë e ngasjes autonome, automjetet autonome, dhe programet e 

automjeteve autonome; këshilla teknologjike në lidhje me kompjuterët, automobilat dhe 

maqinat industrial; testimin, inspektimim dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e 

farmaceutikëve, kozmetikës dhe gjërave ushqimore; ofrimin e informatave në testimin e 

ushqimit, inspektimit dhe hulumtimit; konsultimin në lidhje me hulumtimet teknike në 

lëminë e ushqimit dhe pijeve; konsultime teknike në lidhje me shërbimet e hulumtimit  në 

lëminë e ushqimit dhe shtesave doetare; hulumtimet në  ndërtimet e ndërtesave apo 

planifikimin e qytetit; testimin dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e parandalimit të 

ndotjes; testimin dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e elektricitetit; testimin dhe 

shërbimet e hulumtimit në fushën e inxhinerisë civile; hulumtime në lëminë e energjisë; 
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konsultime në lëminë e efikasitetit të energjisë; hulumtime shkencore në lëminë e energjisë 

së rinovueshme; konsultime në lëminë e ruajtjes së-enegjisë; konsultime teknike në lëminë 

e ruajtjes së energjisë dhe efikasitetit të energjisë; konsultime në lidhje me shërbimet e 

teknologjisë në lëminë e energjisë dhe furnzimit me energji; hulumtim dhe shërbimet e 

zhvillimit të pikave të solare dhe gjenerimit të elektricitetit; testimin, inspektimin dhe 

hulumtimin në fushat e gjenerimit të energjisë solare; testimin, inspektimin dhe hulumtimin 

në fushën e pikave të karburantit; zhvillimi teknik i elementeve stukturore, pajisje dhe 

sisteme për mbledhësit solar dhe impiantet fotovaltike; testimin, inspektimin dhe shërbimet 

e hulumtimit në lëminë e bujqësisë, mbarështimi i bagëtive dhe peshkimi; testimin dhe 

shërbimet e hulumtimit në lidhje me maqinat, aparatet dhe instrumentet; ofrimin e 

programeve kompjuterike në rrjetet e të dhenave; dhënien me qira të kompjuterëve; 

mbajtjen online të web shërbimeve për të tjerët për ndarjen e pëmrbajtjes online; mbajtjen 

on-line të web shërbimeve për të tjerët për drejtimin e diskutimeve interaktive.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1953 

(220) 03/12/2020 

(731) CDI-Kosovo  L.L.C 

Rr. Fehmi Lladrovci nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)  ExtraMarche 

 

 
     

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhembe  

21  Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave 

te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per 

ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne 

ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera  

24  Tekstilet dhe mallrat prej teksili, qe nuk jan eperfshire ne klasat tjera, mbuleta e 

shtreterve dhe tavolinave  

29  Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e 

konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, qumeshti 

dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e 

drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.  

32  Birrat, ujrat mineral dhe te gazuar si dhe pijet tjera jooalkoolike, pije frutash dhe leng 

frutash, shurupet dhe gatitjet tjera per prodhimin  epijeve freskuese  
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(210) KS/M/ 2020/1955 

(220) 04/12/2020 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparate, instrumente dhe artikuj kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; 

aparate dhe instrumente diagnostikuese; aparate për rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; indet protetike për përdorim parietal; indet protetike për përdorim të 

organeve të brendshme; indet protetike për përdorim vaskular; aparate mjekësore për futjen 

e preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente mjekësorë për 

përdorim në trajtimin me preparate qelizore; aparate dhe instrumente mjekësore për 

kulturën qelizore; biberona për foshnje; jastëk qese akulli për qëllime mjekësore; fasha 

trekëndore; fasha mbështetëse; katguta kirurgjikale (penjë); gota ushqyese për qëllime 

mjekësore; pipetë (tubth i pikave) hedhëse për qëllime mjekësore; thithka; qese akulli 

mjekësore; mbajtëse mjekësore për qese akulli; shishe për fëmijë; shishe ushqyese; 

mbrojtës të gishtave për qëllime mjekësore; kontraceptivë, jo-kimikal; membranat 

timpanike artificiale; proteza ose materiale mbushëse, jo për përdorim dentar; aparate dhe 

instrumente mjekësore; aparate elektrike për masazh për qëllime shtëpiake; dorëza për 

qëllime mjekësore; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; aparate për masazh estetik 

për përdorim tregtar; oturak (urinare) për qëllime mjekësore; enë shtrati (për nevoja 

fiziologjike). 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1956 

(220) 04/12/2020 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

(591) E kaltërt, e bardhë, e gjelbërt dhe e 

verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparate, instrumente dhe artikuj kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; 

aparate dhe instrumente diagnostikuese; aparate për rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; indet protetike për përdorim parietal; indet protetike për përdorim të 
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organeve të brendshme; indet protetike për përdorim vaskular; aparate mjekësore për futjen 

e preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente mjekësorë për 

përdorim në trajtimin me preparate qelizore; aparate dhe instrumente mjekësore për 

kulturën qelizore; biberona për foshnje; jastëk qese akulli për qëllime mjekësore; fasha 

trekëndore; fasha mbështetëse; katguta kirurgjikale (penjë); gota ushqyese për qëllime 

mjekësore; pipetë (tubth i pikave) hedhëse për qëllime mjekësore; thithka; qese akulli 

mjekësore; mbajtëse mjekësore për qese akulli; shishe për fëmijë; shishe ushqyese; 

mbrojtës të gishtave për qëllime mjekësore; kontraceptivë, jo-kimikal; membranat 

timpanike artificiale; proteza ose materiale mbushëse, jo për përdorim dentar; aparate dhe 

instrumente mjekësore; aparate elektrike për masazh për qëllime shtëpiake; dorëza për 

qëllime mjekësore; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; aparate për masazh estetik 

për përdorim tregtar; oturak (urinare) për qëllime mjekësore; enë shtrati (për nevoja 

fiziologjike). 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1958 

(220) 04/12/2020 

(731) Karl Lagerfeld B.V. Herengracht 182 

1016 BR Amsterdam, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KARL LAGERFELD 

 

 
     

 

(511) 35  Sherbimi i dyqanit me pakice, sherbimet e dyqanit me pakice ne internet, 

sherbimet e shitjes me pakice, sherbimet e franshizes ne lidhje me parfumeri, kozmetike, 

veshje, mbathje, mbulesat e kokes, mallrat e tekstilit, mallrat prej lekure ose imitimin  

elekures, çanta, syze, stoli, ore dhe instrumente horologjike dhe kronometrike, pajisje 

shtepiake dhe sende shtepiake; sherbime te katalogut te porosive me poste qe permbajne 

veshje, parfumeri, pajisje shtepiake, kozmetike, ore, stoli, syze, regjistrime , kompakt disqe, 

kaseta, video libra, fotografi arti, fotografi, karta, kalendare, postera, printime, afishe dhe 

printime vizatimore; sherbime administrative te ofruara ne lidhje me mbylljen e 

mareveshjeve te franshizes per parfumeri, kozmetike, veshje,mbulesa koke, mallra tekstili , 

mallra te bera prej lekure ose imitim prej lekure, çanta, syze, stoli, ore dhe instrumente 

horologjike dhe kronometrike, pajisje shtepiake dhe sende shtepiake, asistence ne 

menaxhimin e biznesit komercial te franshizes; organizimi i panaireve tregtare per qellime 

komerciale ose reklamuese; reklamimi ; funksionet e zyres; sherbimet e lartpermendura te 

ofruara edhe permes internetit; perfaqesimi i mallrave ne mediat e komunikimit per qellime 

te shitjes me pakice; administrata tregtare e licencimit te mallrave dhe sherbimeve  te te 

tjereve; promovim per te tjeret; promovim per te tjeret; promovimi i shitjeve ( per te tjeret) ; 

konsulence per menaxhim ( personel-) ; sherbime te zhvendosjes per biznes; sherbime 

sekretarie; kontabilitet; dhenia me qira e makinave shitese; kerkimi i sponzorizimit.  
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(210) KS/M/ 2020/1959 

(220) 04/12/2020 

(300) 3534082  16/09/2020  UK 

(731) Astellas B.V. Sylviusweg 62, NL-

2333 BE Leiden, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  “Ofrime të trajnimeve educative online ballë për ballë (personalisht) dhe 

përmbajtjes për përdorim në trajtimin dhe menaxhimin e simptomave dhe/apo diagnozave 

mjekësore lidhur me onkologjinë.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1960 

(220) 04/12/2020 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  “Transport me automjete dhe shërbimet e dhënies me qira; Ofrimin e informatave 

të operimit te automjeteve; aranzhimin e transportit dhe udhëtimit; shërbimet e 

transportimit në lidhje me ngjarjet; magazinimin, transportimin, marrjen, dhe paketimin e 

mallërave; shërbimet e dërgesave kargo; transportimin, paketimin, magazinimin dhe 

shërbimet e dorëzimit, dhe ofrimin e informatave për të njejtat; transportimin, paketimin, 

magazinimin dhe dorëzimin e ushqimit dhe pijeve, dhe ofrimin e informatave për të njejtat; 

ofrimin e informatave të transportit; ofrimin e informatave në lidhje me transportimin e 

mallërave dhe udhëtarëve; riparimin dhe mirëmbajtjen e kontenjerëve të transportit; dërgesa 

të ushqimit; marrje, dërgim dhe magazinimin e pronësive personale; shërbime logjistike 

përbërë nga magazinimi, transportimi dhe dorëzimi i mallërave; transportimi dhe 

magazinimi i mbeturinave dhe materialeve të riciklimit; transportimi hekurudhor dhe 

ofrimin e informatave në lidhje me të njejtat; transporti me veturë dhe ofrimin e 

infromatave në lidhje me të njejtat; transportimin e udhëtarëve me autobus; dorëzimin e 

mallërave me kamion; shëbrimet e ndarjes së veturës; transportimin e kontenjerëve të 
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mallërave me kamion; ofrimin e infromatave për oraret e operimit dhe statusi I rezervimit 

në lidhje me transportimin me automjete; transporti me automjete që operohen nga njerëzit; 

ofrimin e rrygëve dhe informatave të trafikut; Ofrimin e udhëzimeve të personalizuara të 

vozitjes; shërbimet e navigacionit GPS; shërbimet e ngasjes së automjeteve; shërbimet e 

ambalazhimit dhe pkaetimit; ndërmjetësimin e mallërave dhe ofriimin e informatave në 

lidhje me to; Trajtimin e ngarkesave (Kargo); shërbimet e largimit dge ofrimin e 

informatave në lidhje me to; shërbimet e magazinave; ofrimin e informatave në lidhje me 

shërbimet e magazinave; magazine frigorifer; magazinimin e konteinerëve dhe ngarkesave 

(kargo); magazinimin, shpërndarjen dhe furnizimin e energjisë dhe karburantit; 

shpërndarjen dhe furnzimin e karburantit të hidrogjenit; ruajten e sigurtë të gjërave 

personale për një kohë të përkohshme; magainimin e përkohshëm të dërgesave; 

Shpërndarjen e gazit; Shpërndarjen e energjisë së rinovueshme; shpërndarjen e energjisë; 

shpërndarjen e elektricitetit; shpërndarjen e informatave në këtë elektrike nga gjeneratori I 

energjisë solare; konsultimin në furnizimin e elektricitetit me anë të pajisjeve të gjeneratorit 

të energjisë solare; shpërndarjen e informatave në këtë elektrike me anë të pikave të 

karburantit; konsultimin në furnizimin e elektricitetut  me anë të pikave të karburantit; 

furnzimin me uj dhe shërbimet e shpërndarjes; shpërndarjen e furnizimit me ngrohjes dhe 

ftohje; shpërndarjen e nxehtësisë; dhënien me qira të hapsirave të magazinimit; dhënien me 

qira të garazheve dhe vendeve të parkimit; ofrimin e objekteve të parkimit të veturave; 

parkim shërbëtor; shërbimet e parkingut; shëbrimet e automatizuara të parkingut shërbëto; 

operimin e taksave të rrugës; ofrimin e mjeteve të ankorimit të anijës; operimin e parkingut; 

dhënien me qita të maqinave dhe aparateve pë ngarkim-shkarkim; dhënien me qira të 

paletave; dhënien me qira të kontenierëve të transportit dhe magazinimit; dhënien me qira 

të  robotëve që mbajnë ngarkesat kargo; dhënien me qira të automjetve; dhënien me qira të 

veturave; Dhënien me qira të veturave elektrike; Dhënien me qira të veturave me hidrogjen; 

dhënien me qira të traktorëve; dhënien me qira të traktorëve bujqësor; dhënien me qira të 

biçikletave; dhënien me qira të automjeteve të transportit; dhënien me qira të sistemeve të 

parkingut mekanik; dhënien me qira të maqinave dhe aparateve të paktimit dhe 

mbështjelljes; dhënien me qira të robotëve paketues; dhënien me qira të frizave; dhënien 

me qira të frigoriferëve; dhënien me qira të karrikeve me rrota; shërbimet online të 

rezervimit të eskurzioneve dhe udhëtimeve; rezervimin e ulseve për udhëtim trajnues; 

rezervimin e transportit për ngjarje sportive, shkencore, politike dhe kulturore; informata 

on-line dhe shërbimet e rezervimit në lëminë e udhëtimit biznesor; drejtimin e vizitave të 

udhëtimit; arranzhimin dhe rezervimin e udhëtimit, lundrimit dhe tureve të vizitave; 

rezervimin dhe ruajtjen e ulseve për udhëtime; aranazhimin e udhëtimit dhe shërbimet e 

rezervimit, me përjashtim të akomodimit; dhënien me qira të pajisjeve të stacioneve të 

karburanteve, jo për riparimin dhe mirëmbajtjen e automobilave; mbledhjen e mbeturinave 

dhe plehërave; shërbimet e sanimit të ambientit, kryesisht largimin e mbeturinave 

[përpunim].”  

42  “Ofrimin e informatave të motit; dizajn arkitektural; rilevim; planifikim urban; 

dizajnimin e maqikave, aparateve dhe instrumenteve; shërbimet inxhinjerike nga lëmia e 

teknologjisë energjetike; dizjani dhe zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë; 

dizajnin dhe zhvillimin e pikave të karburanitti; dizajnin dhe zhvillimin e sistemit 

fotovaltik; shërbime dizajni; Ofrimin e informatave për dizajnimin, krijimin dhe 

mirëmbajtjen e programeve kompjuterike, ofrimin e programeve kompjuterike; 

programimin e softuerit për menaxhimin e energjisë; Dizajnin dhe zhvillmin sotuerit të 
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operimit të rrjetit privat virtual (VPN); Dizajnin dhe zhvillimin e softierit të ralitetit të 

shtuar; dizajnin dhe zhvillimine softuerit për kontrollin, rregullimin dhe monitaorimin e 

sistemeve të energjisë solare; testimin, inspektimin, hulumtimin dhe ofrimin e softuerti 

kompjuterik për teknologjinë e ngasjes autonome, automjetet autonome, dhe programet e 

automjeteve autonome; këshilla teknologjike në lidhje me kompjuterët, automobilat dhe 

maqinat industrial; testimin, inspektimim dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e 

farmaceutikëve, kozmetikës dhe gjërave ushqimore; ofrimin e informatave në testimin e 

ushqimit, inspektimit dhe hulumtimit; konsultimin në lidhje me hulumtimet teknike në 

lëminë e ushqimit dhe pijeve; konsultime teknike në lidhje me shërbimet e hulumtimit  në 

lëminë e ushqimit dhe shtesave doetare; hulumtimet në  ndërtimet e ndërtesave apo 

planifikimin e qytetit; testimin dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e parandalimit të 

ndotjes; testimin dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e elektricitetit; testimin dhe 

shërbimet e hulumtimit në fushën e inxhinerisë civile; hulumtime në lëminë e energjisë; 

konsultime në lëminë e efikasitetit të energjisë; hulumtime shkencore në lëminë e energjisë 

së rinovueshme; konsultime në lëminë e ruajtjes së-enegjisë; konsultime teknike në lëminë 

e ruajtjes së energjisë dhe efikasitetit të energjisë; konsultime në lidhje me shërbimet e 

teknologjisë në lëminë e energjisë dhe furnzimit me energji; hulumtim dhe shërbimet e 

zhvillimit të pikave të solare dhe gjenerimit të elektricitetit; testimin, inspektimin dhe 

hulumtimin në fushat e gjenerimit të energjisë solare; testimin, inspektimin dhe hulumtimin 

në fushën e pikave të karburantit; zhvillimi teknik i elementeve stukturore, pajisje dhe 

sisteme për mbledhësit solar dhe impiantet fotovaltike; testimin, inspektimin dhe shërbimet 

e hulumtimit në lëminë e bujqësisë, mbarështimi i bagëtive dhe peshkimi; testimin dhe 

shërbimet e hulumtimit në lidhje me maqinat, aparatet dhe instrumentet; ofrimin e 

programeve kompjuterike në rrjetet e të dhenave; dhënien me qira të kompjuterëve; 

mbajtjen online të web shërbimeve për të tjerët për ndarjen e pëmrbajtjes online; mbajtjen 

on-line të web shërbimeve për të tjerët për drejtimin e diskutimeve interaktive.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1961 

(220) 04/12/2020 

(731) Coöperatie Royal FloraHolland U.A. 

Legmeerdijk 313 1431 GB AALSMEER 

, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FLORIDAY 

 

 
     

 

(511) 35  Menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë dhe shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë onllajn (në internet) 

në fushë të agrokulturës, hortikulturës dhe produkteve të pylltarisë duke përfshirë lule dhe 

bimë; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në fushën e transaksioneve që kanë të bëjnë 

me produktet dhe drithërat bujqësore, hortikulturore dhe pyjore, përfshirë produktet për 

kultivimin e bimëve zbukuruese, ose përmes një platforme tregtare online ose jo; bashkimi, 

për të tjerët, i një shumëllojshmërie mallrash (me përjashtim të transportit të tyre), 

përkatësisht produkteve bujqësore, hortikulturore dhe pyjore dhe drithëra, fara, bimë 

natyrore dhe lule, në mënyrë që të tjerët t'i shohin dhe blejnë ato lehtësisht; bashkimi, për të 
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tjerët, i një shumëllojshmërie shërbimesh, përkatësisht transaksioneve financiare onllajn 

(internet), shërbimeve të pagesave në distancë, shërbimeve të përpunimit të pagesave, 

përpunimit të pagesave, ofrimit të informacionit të çmimeve, transportit, paketimit dhe 

magazinimit të mallrave, marrjes me qera të kontejnerëve dhe paketimit për lule dhe bimë, 

ofrimi i paketimit, planifikimit logjistik në fushën e transportit, shërbimeve të rrjetit të 

biznesit dhe përpunimit administrativ të porosive, në një platformë tregtare (online) për 

blerësit dhe shitësit, në mënyrë që të tjerët t'i shohin dhe blejnë ato lehtësisht; shërbime të 

rrjeteve të biznesit; përpunimi administrativ i porosive; rregullimi i transaksioneve tregtare, 

për të tjerët, përmes një platforme në internet (online); menaxhimi i bazës së të dhënave; 

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave; shërbime në lidhje me prezantimin e 

produkteve para publikut; prezantimi i kompanive dhe mallrave dhe shërbimeve të tyre në 

internet; shërbime të informacionit të biznesit; shërbimet e tregtisë elektronike, 

përkatësisht, sigurimi i informacionit në lidhje me produktet përmes rrjeteve 

telekomunikuese për shitje; sigurimi i informacionit në lidhje me shitjet komerciale; 

përpilimin dhe menaxhimin e bazave të të dhënave, përfshirë për të mirën e një platforme 

në internet; mbajtja e ankandeve të produkteve dhe drithërave bujqësorë, hortikulturorë dhe 

pyjore, përfshirë produktet për kultivimin e bimëve zbukuruese; reklamimi dhe promovimi 

i shitjeve; shërbime këshillimi për organizimin e biznesit dhe ekonominë e biznesit; 

hulumtimi i tregut dhe - analiza; sigurimi i informacionit tregtar; lobim për qëllime tregtare 

për hir të sektorit të kultivimit të bimëve zbukuruese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1962 

(220) 04/12/2020 

(300) 018266171  03/07/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CORFU 

 

 
     

 

(511) 20  Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 

Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 

[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 

Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 
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ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 

drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 

Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  

per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 

për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 

për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 

derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 

hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 

cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 
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ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 

për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 

mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 

plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 

nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.   

21  Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1963 

(220) 04/12/2020 

(300) 018266177  03/07/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SAN FRANCISCO 

 

 
     

 

(511) 20  Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 

Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 
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[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 

Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 

ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 

drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 

Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  

per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 

për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 

për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 

derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 
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hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 

cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 

ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 

për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 

mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 

plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 

nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.   

21  Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.  
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Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 20  Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 

Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 

[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 

Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 

ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 

drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 

Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  

per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 

për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 
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për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 

derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 

hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 

cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 

ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 

për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 

mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 

plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 

nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.  

  



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

197 

 

21  Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.  
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(511) 20  Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 

Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 

[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 

Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 

ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 

drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 

Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  

per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 
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për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 

për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 

derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 

hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 

cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 

ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 

për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 

mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 

plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

199 

 

nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.   

21  Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1966 

(220) 04/12/2020 

(300) 018266172  03/07/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  GENF 

 

 
     

 

(511) 20  Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 

Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 

[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 

Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 

ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 

drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 
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Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  

per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 

për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 

për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 

derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 

hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 

cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 

ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 

për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 
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mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 

plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 

nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.   

21  Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1967 

(220) 04/12/2020 

(731) ASK FOODS SH.P.K. Gjilan/Livoqi i 

Poshtëm, p.n, KS 

(591) E Zeze 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve. 
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(210) KS/M/ 2020/1968 

(220) 04/12/2020 

(731) RED BEAUTY CORNER SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Rifat Berisha 11/3, KS 

(591) Gold,E Bardhë 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh  

16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1969 

(220) 07/12/2020 

(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 L 9/5, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Mjete ftohëse, mjete ftohëse për motora, lëngje antikorozive për sisteme ftohëse 

për motora, mjete ftohëse për motora me veti antikorozive, me veti kundër ngrirjes 

(antifriz) dhe me veti kundër vlimit; mjete ftohëse, antikorozivë, antifrizë, lëngje kundër 

vlimit në formë të koncentruar; shtesa (additivë) për karburantë, mjete për pastrim për 

karburantë, sisteme me karburant dhe motora; lëngje, lëngje për hidraulik, lëngje për 

sisteme frenimi, lëngje për servo sisteme drejtimi, lëngje për sisteme transmisioni, lëngje 

për sisteme automatike të transmisionit, lëngje për sisteme të varjes së pasme të automjetit 

dhe sisteme të amortizimit; lëngje për procesimin e metaleve; lëngje antifrizi për pastrimin 

e xhamave të përparme të veturave; adjuvantë (adjuvants); adjuvantë për përdorim me 

mjete kimike bujqësore dhe herbicide; vajra dhe bashkëdyzime për lirimin nga kallupet; 

additive (shtesa) dhe bartësa për përdorim me lubrifikant, vajra, bojra, ngjyra, goma dhe 
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material plastike; ekstenderë dhe zbutës për goma dhe plastika.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1976 

(220) 07/12/2020 

(731) TWO DESPERADOS DOO 

BEOGRAD Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, 

11000 Beograd, Srbija, RS 

(591) Portokalli e ndritshme,  

portokalli e errët, gjelbër  e ndritshme, 

gjelbër  e errët, kafe e errët  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Programe kompjuterike, të shkrueshëm; softuer i  lojërave kompjuterike, i 

regjistrueshëm; aplikacione  për softuer kompjuterikë, të shkrueshme; softuer i  lojërave 

kompjuterike i shkrueshëm.  

41  Shërbimet  e kohës së lirë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1977 

(220) 07/12/2020 

(731) TWO DESPERADOS DOO 

BEOGRAD Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, 

11000 Beograd, Srbija, RS 

(591) Gjelbër e ndritshme, gjelbër e errët, 

gjelbër, kaltër, vjollce, bruz 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Programe kompjuterike, të shkrueshëm; softuer i  lojërave kompjuterike, i 

regjistrueshëm; aplikacione  për softuer kompjuterikë, të shkrueshme; softuer i  lojërave 

kompjuterike i shkrueshëm.  

41  Shërbimet  e kohës së lirë  
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(210) KS/M/ 2020/1978 

(220) 07/12/2020 

(731) Fossil Group, Inc., 901 S. Central 

Expressway, Richardson, Texas 75080 USA  

, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SKAGEN 

 

 
     

 

(511) 14  Orë; bizhuteri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1979 

(220) 07/12/2020 

(300) 204657217  16/06/2020  FR 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d'Asnières 92110 CLICHY France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DJEEP 

 

 
     

 

(511) 34  Çakmakë (shkrepsa) për duhanpirës (jo prej metaleve të çmuara); artikuj për 

duhanpirës (jo prej metali të çmuar)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1980 

(220) 08/12/2020 

(300) 302020012615.0/25  12/06/2020  DE 

(731) Tom Tailor GmbH Garstedter Weg 14 

22453 Hamburg, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  BE PART 

 

 
     

 

(511) 25  “Rroba; këpucë; mbulesa për kokë; veshje për mbrëmje; kanatiere; rroba për 

punë; bikini; sutjena; kostume për larje; bereta; badi [veshje]; pantollona të shkurta të 

brendshme; mantela për banjo; bluza; fustana për femra; fustana; dorëza pa gishta; veshje 

për kohën e lirë; rripa beli; veshje për gjimnastikë; galoshe; gete të shkurta; xhinse të 

kaltërta; xhinse denimi; xhaketa [veshje]; dorëa [veshje]; shami koke; shami shalli; 

këmisha; pantollona; gjysëm çizme; çizme deri në nyjë të këmbës; pantofla; rrip korseti; 

kapela; korseta [veshje të brendshme]; kapuça [veshje]; kostume për maskaradë; çorapë 

deri në gju; veshje të brendshme; robdëshambër; pallto; kasketa që janë mbulesa për kokë; 

strehë të kasketave; këmishë nate; mantela për shi; çorapë; shalla; shalla për qafë [veshje]; 

shalla për kokë; shami për kokë; mbulesë kokë [vello]; xhupa; brekë; polo këmisha; 

xhaketa parka; pelerine; pulovër; kombinime [veshje]; funda; çorapë geta; rroba gjumi; 
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çizme për sport; këpucë; robdishan pune; çizme më lidhësa; çizme; pjesë të epërme të 

çizmeve; sandale; llastik çorapësh; kanatiere [veshje]; rroba për skijim; çizme për skijim; 

veshje për sport; çorapë për trupi; veshje të thurura [veshje]; fanella; toga (petk zyrtar); 

fanella sporti; kostume për palestër; kostume teatri; uniforma; pantollona; gabardina; 

jelekë; çorapë për meshkuj; sandale me tanga; pulovra me kapuçe; dollakë [pantollona]; 

kostume; brekë për larje; llastika mbajtëse; kravata; pallto sporti; sako për darkë; veshje për 

femijë; grykashka, jo nga letra; sako; pantollona të kostumeve; funde të kostumeve; këpucë 

pa lidhëse [këpucë]; kostume popullore.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1981 

(220) 08/12/2020 

(731) ABRAZEN L.L.C. 

Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

(591) E kaltër dhe e verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Dhënie me qira e hapësirave të reklamimit; dhënie me qira e stendave për shitje; 

organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare dhe reklamimi; dhenie me qira e tabelave për 

reklamim [tabela reklamuese]  

36  Dhënie me qira e pasurive të paluajtshme; manaxhimi i pasurive të paluajtshme; dhënie 

me qira e zyrave [pasuri të paluajtshme]; dhënie me qira e zyrave për bashkëpunëtorët 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1983 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E kuqe,E bardhë,Egjelbert,E Verdhë, 

E Portokallit. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  
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(210) KS/M/ 2020/1984 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E kuqe,E bardhë,Egjelbërt,E Verdhë, 

E Jorgovant.  

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1985 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E kuqe,E bardhë,Egjelbert,E Verdhë, 

E Portokallit,E hirit. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1986 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(591) E kuqe,E bardhë,Egjelbërt,E Verdhë, 

E Jorgovant.  

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1987 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(591) E kuqe,E bardhë,Egjelbert,E Verdhë, 

E Portokallit. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1988 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E kuqe,E bardhë,Egjelbërt,E Verdhë. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1989 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(591) E kuqe,E bardhë,Egjelbërt,E Verdhë,  

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1990 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(591) E kuqe,E bardhë,Egjelbert,E Verdhë, 

E Portokallit.  

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1991 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E kuqe,E bardhë,Egjelbert,E Verdhë, 

E Portokallit. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1992 

(220) 09/12/2020 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(591) E Zezë. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1993 

(220) 09/12/2020 

(731) Ajni Sofiu Rr. Tirana, Hyrja C, nr. 25, 

Prizren, KS 

(591) Kuqe, verdhë, bardhë 

(740)  Ajni Sofiu Rr. Tirana, Hyrja C, nr. 

25, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

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

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera;xhelatinat, reçelet, 

kompostot;vezët, qumështi dhe produktet e tij;vajrat dhe yndyrat për 

ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1994 

(220) 09/12/2020 

(731) Ajni Sofiu Rr. Tirana, Hyrja C, nr. 25, 

Prizren, KS 

(591) Zezë 

(740)  Ajni Sofiu Rr. Tirana, Hyrja C, nr. 

25, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

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

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim 
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(210) KS/M/ 2020/1995 

(220) 09/12/2020 

(731) Manuka Doctor Limited 

Level 36, PWC Tower 15 Customs Street 

West Auckland 1010, NZ 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MANUKA DOCTOR 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; sapunë; parfume; produkte për kujdesin e lëkurës jo- mjekësore dhe 

preparate; losione për flokë, përfshirë shaponte e flokëve, kondicionerët dhe trajtuesit e 

flokëve; produkte të higjienës orale; pasta të dhëmbëve; pastruesit e gojës; spërkatës për 

freskimin e frymëmarrjes; deodorantë dhe kundër-djersit për përdorim personal; preparate 

për krem dielli; preparate për mbrojtje nga rrezet diellit.  

5  Produkte dhe preparate terapeutike dhe dietike; produkte dhe preparate terapeutike dhe 

dietike me përmbajtje të polenit, mjaltë dhe / ose produkte të tjera të bletëve; shtesa 

vitaminash dhe mineralesh; shtesa vitaminash dhe mineralesh me përmbajtje të polenit, 

mjaltë dhe / ose produkte të tjera bletëve; produkte dhe preparate për kujdesin e lëkurës; çaj 

mjekësor; pije terapeutike, duke përfshirë çaja, tonik dhe infuzione; pije mjekësore dhe 

infuzione; tableta antimikrobike dhe antiseptike, pastila, tableta dhe kapsula; losione, 

kompozime, xhel, tinktura dhe pomada për përdorim oral ose ditorë; losione, kompozime 

dhe xhel me përmbajtje të polenit, mjaltë dhe / ose produkte të tjera bletëve; xhelatin e 

bletës amë për qëllime mjekësore; produktet dhe preparate veterinare  

30  Mjaltë; propolis për konsum njerëzor; xhelatin e bletës amë për konsum njerëzor; bukë; 

biskota; preparate drithërash për mëngjes; salca; salcë për sallata; krem për lyrje aq sa janë 

të përfshirë në këtë klasë; ëmbëlsira; ushqime të lehta(snack) të përfshirë në këtë klasë; 

ushqim  të lehta (snack) me bazë drithërash; ushqime të lehta (snack) me bazë orizi; çaja; 

çaja që përmbajnë mjaltë, propolis, polen dhe / ose produkte të tjera të bletës; infuzione, jo-

mjekësore; produkte ushqimore dhe preparate të bëra nga mjalti ose duke përfshirë mjaltin, 

propolisin, xhelatin e bletës amë, polenin dhe / ose produkte të tjera bletëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1996 

(220) 10/12/2020 

(300) UK00003512769  16/07/2020  UK 

(731) Sportsdirect.com Retail Limited 

Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 

8RY, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje; këpucë; mbulesa koke; xhupa me kapele(anoraks); shirita [veshje]; 
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helmeta (kapela me grykë) e cila ekspozon vetem nje pjes te fytyres ( balaclavas); rripa 

[veshje]; rripa prej imitemi të lëkures; rripa prej lëkure; çizme; mushama e lehtë rrezistente 

nga shiu ( cagoules); kapele (dushi -); kapela [veshje koke]; veshja e jashtme liturgjike e 

veshur nga klerikët (chasubles); pallto; fustane; veshje për ushtrime; veshje te modës; 

xhaketa, çizme dhe jelekë peshkimi; thasë ne formë xhupave per veshje të peshkimit( 

smocks); këpucë futbolli (kopaçka); fanella (dresa)për futboll; këpucë me qafa pa lidhëse 

(gaiters)(-çizme-shoshonka); doreza; kapele; trikotazhë; xhaketa; xhinse-farmerka; veshje 

për kohën e lirë; veshje te kohës së lirë; veshje të lehta; veshje liturgjike (maniple); kollare; 

veshje mbrojtëse për sërf; gjempera pa mengë-jelek; replica veshje per tifozet e futbollit; 

veshje mbrojtëse, doreza, mbulesa koke dhe këpucësh (përveç atyre për mbrojtje nga 

aksidentet ose lëndimet); veshjeve te skijimit-kominoshe me krahrorë (salopeta); breza ose 

fjongo me ngjyra qe bahen prej krahu deri ne kofshen e kundert (saches); shalle; këmisha; 

këpucë; veshje për skija; maska për gjumë; veshje gjumi; mantela uniformë (smocks); 

çorape; artikuj sportivë (veshje) për përdorim kuajsh; artikuj sportivë [veshje]  për përdorim 

kuajsh; veshje sportive; veshje sportive rezistente; kapela sportivë (përveç helmetave); 

mbathje sportive, çizme për hecje; uniforma sportive; veshje sportive; kunja për këpucë 

futbolli ; pantallona të shkurtra për surf; kostume per larje; veshje termike; veshje 

trajnerësh; pantallona; bluza; veshje te mbrendëshme; jelekë; çizme per hecje; veshje të 

papërshkueshëm nga uji dhe të papërshkueshëm nga kushtet atmosferike; veshje të 

papërshkueshme nga uji; veshje rezistente ne kushtet atmosferike; kostume për trupi per 

zhytje po qe nuk janë rezistente ndaj ujit – veshet për ngrohjen e trupit (wet suits); shami 

koke (wimples); rripa dore [veshje]; pjesë, pajisje dhe komponente për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura  

35  Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyrës;kontabiliteti, 

mbajtja e librave dhe auditimi;Kontabiliteti;faturat (hartimi i pasqyrave të deshmive -

);administrimi (komercial -) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, i një 

programi zbritjeje për të mundësuar pjesëmarrësit të vendosin zbritje në mallra dhe 

shërbime përmes përdorimit të një kartele anëtarësie në zbritje, gara për qëllime reklamimi, 

programe të lojalitetit të konsumatorit-besnikrisë, skema të besnikërisë dhe stimulimit të 

klientit, programet e besnikërisë që përfshijnë zbritje ose shtytje-stimulim, programe 

shpërblimesh besnikërie, skema anëtarësie, abonim në gazeta [për të tjerët], skema 

stimuluese shitjeje dhe promovuese, programe stimuluese të promovimit të shitjeve, punë 

biznesi të franshizave, çështje biznesi të dyqaneve me pakicë;administrata në lidhje me 

metodat e marketingut dhe shitjeve;shërbime të kartëles së besnikërisë 

administrative;përpunimi administrativ i urdhresave;shërbime të mbështetjes administrative 

dhe sherbimet e përpunimit të të dhënave;shërbime reklamimi, marketing dhe sherbime e 

promovimit;reklamimi për të tjerët në internet;shërbimet e reklamimit dhe marketingut të 

ofruara me anë të mediave sociale;reklamim me porosi postare;reklamimi i mallrave të 

shitësve të tjerë, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe krahasojnë me lehtësi mallrat e 

atyre shitësve;reklamimi veçanërisht i shërbimeve për promovimin e mallrave;shërbime 

reklamuese për promovimin e tregtisë elektronike;reklamimi përmes të gjitha mjeteve të 

komunikimit publik;këshilla në lidhje me menaxhimin e biznesit të klubeve të 

fitnesit;këshilla në lidhje me funksionimin e biznesit të klubeve shëndetësore;rregullimin 

dhe drejtimin e ngjarjeve reklamuese, panaireve dhe ekspozitave për qëllime biznesi dhe 

reklamimi;rregullimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve online  në 

internet;rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët;rregullimi i shfaqjeve për qëllime 
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komerciale, shfaqjeve për qëllime tregtare, ekspozitave për qëllime reklamimi, ekspozitave 

për qëllime komerciale, prezantimeve për qëllime reklamimi, prezantimeve për qëllime 

komerciale;rregullimin e prezantimit të botimeve të të tjerëve ne internet online, në revista 

elektronike, në media informacionesh, në paketa mediatike, në shërbime telekomunikuese 

për të tjerët;shërbime të ankandit;auditimi;postimi i faturave;shërbimet e krijimit te 

brendeve, vlerësimit, pozicionimit, strategjisë dhe testimit të markës;shërbime të 

administrimit të biznesit për përpunimin e shitjeve të bëra në internet;këshilla dhe 

konsulencë biznesi në lidhje me franshingun;shërbime këshilluese biznesi;shërbime të 

analizës së biznesit dhe informacionit, dhe hulumtim të tregut;vlerësime të biznesit;ndihmë 

biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative;shërbime këshillimi dhe këshilluese 

biznesi;shërbime këshillimi biznesi në lidhje me menaxhimin, marketingun dhe 

promovimin e fushatave për mbledhjen e fondeve-mjeteve;analizave e të dhënave të 

biznesit;shërbime të informacionit të biznesit;pyetje (Kerkimet) ne lidhje me  

biznesin;shërbime të inteligjencës afariste;hetimet e biznesit;konsulencë për menaxhim 

biznesi dhe organizim;menaxhim biznesi për dyqane, lokale argëtimi, hotele, artistë 

interpretues, personalitete sportive, pika shitje me pakicë, klube sportive, ambiente 

sportive, lokale sportive, sportistë, komplekse pishine, pika shitje me shumicë dhe 

pakicë;shërbime të menaxhimit të biznesit;shërbime të monitorimit dhe këshillimit të 

biznesit, përkatësisht, ndjekja e përdoruesve dhe reklamimi i të tjerëve për të siguruar 

strategji, depërtim-shiqim, udhëzime marketingu dhe për analizimin, kuptimin dhe 

parashikimin e sjelljes dhe motivimit të konsumatorit dhe trendet e tregut;rrjete 

biznesi;funksionimi afarist i qendrave tregtare dhe qendrave te mëdha  tregtare;shërbime 

këshillimi për organizimin dhe menaxhimin e biznesit;shërbime të planifikimit të 

biznesit;shërbime të promovimit të biznesit;hulumtim biznesi;shërbime të planifikimit 

strategjik të biznesit;shërbime klerike për marrjen e porosive të shitjes;mbledhja e 

statistikave të biznesit;administrata tregtare e licencimit të mallrave dhe shërbimeve per të 

tjerëve;shërbime këshillimi tregtar;informacion tregtar;informacion dhe këshilla tregtare 

për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët];asistencë për menaxhim tregtar ose 

industrial;menaxhimi i ndërmarrjes [për të tjerët];shërbimet e krahasimit të 

blerjeve;përpilimi i reklamave për përdorim në faqet e internetit në internet;përpilimi i 

informacionit të biznesit;përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike;përpilimi i statistikave;përpilimi, prodhimi dhe shpërndarja e çështjeve të 

reklamave;përpilimin dhe mirëmbajtjen e drejtorive në internet;shërbime të regjistrimit të të 

dhënave kompjuterike;menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve;këshillimi në teknikat e 

shitjeve dhe programet e shitjeve;shërbime këshillimi në lidhje me marketingun;shërbime 

këshillimi në lidhje me publicitetin;planifikimi i korporatave;analiza e çmimit të 

kostos;shërbime të klubit të klientëve dhe shërbime të besnikërisë së klientit, për qëllime 

komerciale, promovuese dhe / ose reklamuese;përpunimi, sistematizimi dhe menaxhimi i të 

dhënave;demonstrimi i mallrave;shërbime të reklamimit dixhital;marketing 

dixhital;reklama direkte me postë;përhapja e çështjeve të reklamave;shpërndarja e 

materialit reklamues, marketing dhe promovues;shpërndarja e mostrave;riprodhimi i 

dokumenteve;parashikimi ekonomik;ekspertë të efikasitetit;agjenci punësimi;marketing i 

ngjarjeve;shërbimet e agjensisë së eksport-importit;ekspozita të shfaqjeve të modës për 

qëllime tregtare;shfaqje të modës për qëllime promovuese (organizimi i -);menaxhimi i 

skedarit (i kompjuterizuar -);franshingu (këshilla biznesi në lidhje me -);shërbimet e 

menaxhimit dhe rekrutimit të burimeve njerëzore;agjenci import-eksporti;informacion në 
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lidhje me metodat e shitjes;shërbime informacioni në lidhje me reklamat;faturim;shërbimet 

e paraqitjes për qëllime reklamimi;shërbimet e programit të besnikërisë, stimulimit dhe 

bonusit;reklamat e revistave;shërbime me pakicë për porosi me postë për veshje;reklama 

me porosi postare;menaxhim (shërbime këshilluese për biznes -);ndihmë për 

menaxhim;analiza e tregut dhe shërbime kërkimore;marketing;hulumtimi i 

marketingut;shërbime të marketingut;marketingun e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

duke shpërndarë kupona;modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve;shërbime të 

prerjes-shkurtimit të lajmeve;makina dhe pajisje me qira për zyra;reklamim on-

line;reklamim on-line në një rrjet kompjuterik;reklama në internet dhe me email, përfshirë 

zhvillimin dhe prodhimin e fushatave të mediave sociale dhe masave virale të 

marketingut;marketing online;shërbime të porositjes në internet;sondazhi i 

opinioneve;organizimi i programeve të besnikërisë së klientëve për qëllime komerciale, 

promovuese ose reklamuese;organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime komerciale 

ose reklamuese;organizimi i tërheqjeve të çmimeve për qëllime reklamimi;organizimi i 

promovimeve duke përdorur media audio-vizuale;organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese;organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë, skemave stimuluese, shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese;organizimi i 

ekspozitave, ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve tregtare për qëllime 

komerciale ose reklamuese;shërbime të jashtme [ndihmë biznesi];përgatitja e listës së 

pagave;konsulencë për menaxhim të personelit;rekrutimi i personelit;shërbime të 

fotokopjimit;vendosja e reklamave dhe shfaqjeve promovuese në faqet elektronike të 

arritura përmes rrjeteve kompjuterike;planifikimi i strategjive të reklamimit dhe 

marketingut;prezantimi i mallrave dhe shërbimeve;prezantimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë;shërbime të krahasimit të çmimeve;shërbime 

të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];sherbimet 

e demonstrimit të produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve;informacion për 

shitjen e produkteve;prodhimi i materialit reklamues dhe reklama;promovimin e mallrave 

dhe shërbimeve të të tjerëve;promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke 

shpërndarë kupona, me anë të një skeme kartelash shpërblimesh besnikërie, përmes 

programeve të kartelave të zbritjes, përmes administrimit të shitjeve dhe skemave nxitëse 

promovuese që përfshijnë pulla tregtare, duke dhënë pikë blerje për përdorimin e kartelave 

të kreditit, përmes ngjarjeve promovuese , përmes shpërndarjes së materialit të shtypur dhe 

konkurseve promovuese;promovimi i shitjes së shërbimeve [në emër të të tjerëve] duke 

aranzhu reklama;promovimi i garave dhe ngjarjeve, mallrave dhe shërbimeve për të tjerët, 

mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit, ngjarjeve speciale, garave sportive dhe 

ngjarjeve;shërbime promovuese te cilat kanë të bejnë me ngjarjet e esportit;menaxhim 

promovues për personalitete sportive;shërbime promovuese;ofrimi-sigurimi i një udhëzuesi 

të kërkueshëm për reklama në internet që paraqet mallrat dhe shërbimet e shitësve online në 

internet;sigurimi i hapësirës reklamuese në një faqe në internet;sigurimi i informacionit të 

biznesit përmes internetit;sigurimi i informacionit tregtar për konsumatorët;sigurimi i 

informacionit mbi produktin e konsumatorit përmes internetit;sigurimi i informacionit në 

lidhje me organizimin dhe kryerjen e programeve vullnetare dhe projekteve të shërbimit 

komunitar;sigurimi i informacionit të tregut në lidhje me produktet e konsumit;sigurimi i 

informacionit për blerje;sigurimi dhe shpërndarja e informacionit të biznesit, materialeve 

reklamues dhe reklamues në lidhje me ekspozitat, shfaqjet tregtare dhe ekspozitat për 

qëllime biznesi;sigurimi dhe shpërndarja e informacionit të biznesit, ndihma dhe këshillat 
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për pjesëmarrësit në ekspozitë, vizitorët dhe ekspozuesit;sigurimi dhe marrja me qiratë 

hapësirës, kohës dhe medias reklamuese;sigurimi i një tregu online në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;sigurimi i informacionit dhe këshillave për 

konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe artikujve që do të blihen;sigurimi i 

informacionit dhe shërbimeve këshilluese në lidhje me tregtinë elektronike;ofrimi i 

shërbimeve online të krahasimit të çmimeve;marrëdhëniet me publikun;publikimi i teksteve 

publike;Publicitete;shërbimet e zhvendosjes për bizneset;marrja me qira e hapësirës 

reklamuese, e kohës së reklamimit në mediat e komunikimit, e makinave dhe pajisjeve të 

zyrës, e makinave të fotokopjimit, automatet e makinave;kërkime për qëllime 

biznesi;shërbime kërkimore në lidhje me reklamën dhe marketingun;shërbime të shitjes me 

pakicë të veshjeve;shitja me pakicë e kartelave të parapaguara të palëve të treta për blerjen 

e veshjeve;sherbimet e shitjes me pakicë e kartelave të parapaguara të palëve të treta për 

blerjen e shërbimeve argëtuese;shërbime të rregullimit të vitrinave të dyqaneve të shitjes 

me pakicë;promovimin e shitjes;promovimi i shitjeve për të tjerët me anë të kartelave të 

privilegjuara të përdoruesve;promovimi i shitjeve përmes programeve të besnikërisë së 

klientit;promovime të shitjeve në pikën e blerjes ose shitjes, për të tjerët;shërbime 

sekretarie;shërbime për rregullimin e vitrinave të dyqaneve;kërkimi i 

sponsorizimit;pershkrimi i informacionit në një paketë mediatike;sistemimi i informacionit 

në bazat e të dhënave kompjuterike;shërbime të agjencisë së talenteve;përgatitja e 

taksave;shërbime telekomunikuese (rregullimi i pershkrimit te informacioneve në -) për të 

tjerët;shërbime telemarketing;përgjigjja telefonike për parapaguesit e 

padisponueshëm;reklamat televizive shërbime të shfaqjeve tregtare dhe ekspozitave 

tregtare;transkriptimi;shtypja;azhurnimi i materialit reklamues;përpunim teksti;shkrimi i 

teksteve publicitare;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime e shitjes me pakicë , me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

kimikateve për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, hortikulturë 

dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastike të papërpunuara, përberës për 

shuarjen e zjarrit dhe  përberje  parandaluese per zjarr, përgatitje kalitjeje dhe bashkimi -

saldimi, substanca për rrezitje të lëkurës  së kafshëve dhe mbrojtjen, ngjitës për përdorim në 

industri, shtuko(kit) dhe mbushës të tjerë paste, plehrash, plehëra-mbeturina, përgatitje 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë, me shumicë dhe me 

postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave, bojrave, llaqeve, ruajtësve kundër 

ndryshkut dhe kundër demtimit të drurit, ngjyruesve, njollave, bojërave për shtypje, 

shënjim dhe gdhendje, rrëshira natyrore të papërpunuara, metale në formë petë dhe pluhur 

për t'u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art, mordant-fiksues, ngjyra, ngjyrosës, 

pigmente dhe bojëra, lëndë ngjyruese, ngjyra ushqimore, ngjyrosës ushqimi, kartrixhe-

fishekë ngjyre toneri, të mbushura, për printerë dhe fotokopjues;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kozmetikës jo-mjekësore dhe 

përgatitjeve higjienike, produkte dentare jo-mjekësorë, parfumeri, vajra esenciale, preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim preparate 

pastruese dhe gërryese, preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesit për bukurinë, produkte 

kozmetikë, tualete, preparate të higjienës orale, parfumeri dhe aromë, përgatitje për 

pastrimin e kafshëve, ekstrakte aromatike;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë 
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në lidhje me shitjen e aromave shtëpiake, përgatitjet e lavanderisë, përgatitjet e pastrimit 

dhe lustrimit të lëkurës dhe këpucëve, përgatitjet e pastrimit të automjeteve, sapun kundër 

djersitjes, antiperspirantë, përgatitje për rrezitje artificiale, locione për banjë, kripëra banje 

jo për qëllime mjekësore, zbutës të mjekrës, produkte për kujdesin e bukurisë, maska 

bukurie;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me 

shitjen e preparateve zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, 

lustrim, pastrues dhe gërryes, produkte të kujdesit për trupin, puder-pluhur trupi, krem per 

çizme, lustrues per çizme, agjentë pastrues për duar, preparate per  pastrim, pastrues, 

qumësht per pastrim për qëllime tualeti, material ngjyrosëse, pajisje kozmetike, përgatitje 

kozmetike për rrezitje të lëkurës, produkte kozmetikë -krem;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me 

postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mjeteve  dentare, sapunëve deodorantë, 

deodorantëve, preparateve depiluese, detergjenteve, sapunëve dezinfektues, lëndëve 

ngjyrosëse (kozmetike), ngjyrave për mjekër, ujë kolonje , pllaka zmerile(gërrues) , rroba 

zmerile, rroba zmerile për pastrimin e thonjve, letër zemerile-grryese, vajra esenciale, tush 

per qepalla, kozmetikë për vetullat, lapsa për vetullat, xhel për përdorim në flokë, preparate 

për zbardhjen e flokëve, produkte për kujdesin e flokëve, ngjyrosës të flokëve;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave të flokëve, locione 

flokësh, përgatitje për vendosjen e flokëve, llak për flokët, përgatitje për valëzimin e 

flokëve, përgatitje për kujdesin e duarve, balsam buzësh [jo-mjekësor-], locione për qëllime 

kozmetike, grim, pluhur-puder grimi, preparate grimi, përgatitjet per heqjen e grimit, 

sapunët mjekësorë, kremrat hidratues, pastrues të gojës, preparate për kujdesin e thonjve, 

manikyrin e thonjve, përgatitjet për heqjen e llakut te thonjve, llak te thonjve;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjës me 

pakicë,  me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e përgatitjeve jo-mjekësore për 

përdorim pas rrojes, përgatitje tualeti jo-mjekësore, vaj për trupin, vajra për qëllime  

kozmetike, vajra për parfume dhe aroma, parfumeri, parfume, përgatitje për kujdesin e 

trupit, përgatitje për freskimin e frymëmarrjes [jo mjekuese], locione para rroje dhe pas 

rroje, shampo, preparate për rrojë, sapunë rroje, krem këpucësh, lustër këpucësh, dyll 

këpucësh;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e preparateve për 

dush, produkte për kujdesin e lëkurës, përgatitje për lëkurën, sapunë, pastrues njollash, 

përgatitje për rrezitje dielli, pluhur talk, ngjyrues dhe locione të gjitha për flokët dhe 

mjekrën , pelhura e lagura me locione kozmetike, artikuj tualeti, ujë tualeti, gjera tualeti, 

peshqirë që përmbajnë përgatitje jo medicinale të tualetit, lpreparate për arje dhe 

banjo;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e vajrave 

dhe yndyrave industriale, dyllit, lubrifikantëve, thithjeve te pluhurit, lagështimin dhe 

përbërje për lidhje pluhuri, lëndë djegëse dhe ndriçues, qirinj dhe fitila për ndriçim, aditivë 

jo-kimikë të karburantit, lesh për përdorim si lëndë djegëse, qirinj të pemës së Krishtlindjes, 

energji elektrike, yndyrë për çizme, këpucë dhe lëkurë, dyll ndriçues, vajra për bojra-

ngjyra;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qirinjve 

të parfumuar dhe aromatizues, pastrues (përbërje lidhëse pluhuri për -), fitilave te lyer me 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

217 

 

dyll,  vaj tekstil, përgatitje farmaceutike,  mjekësore dhe veterinare, përgatitje sanitare për 

qëllime mjekësore , ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje, suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë, allç , 

materiale për mveshje, material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e dezinfektuesve, përgatitjet për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicidet, herbicide, fasha ngjitëse, ngjitëse për protezat, përgatitjet për 

freskimin e ajrit, analgjetikët, preparatet antiseptike, kulturat bakteriologjike për -), fasha 

dhe veshje, rripa për peceta sanitare [peshqirë], aromatizues të ajrit të 

makinave;karbohidrate në formë të lëngshme;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime e shitjes me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e përçuesve kimikë për elektroda elektrokardiografike, kremëra 

të ftohtë për trajtimin e lëndimeve sportive, përgatitje për pastrimin e lenteve të kontaktit, 

shtesa dietike për njerëz dhe kafshë, pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore, 

ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

foshnje, përgatitje dietike të ushqimit që kanë një përmbajtje të ulët yndyre [përshtatur për 

qëllime mjekësore];shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

ushqimeve dietike të përshtatura për personat që kanë çrregullime komplekse metabolike 

për qëllime mjekësore, substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor, substanca 

dietike për përdorim mjekësor në kontrollin e peshës trupore, dezinfektues për qëllime 

higjienike, larje qensh, pije kryesisht mineralesh ose vitamina, barna për qëllime mjekësore, 

kuti të mbushura të ndihmës së shpejtë, pajisje shtesë ushqimore;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ushqimeve për personat që kanë 

çrregullime të ndërlikuara metabolike, fashë garze [veshje], preparate për pastrimin e 

duarve, komplete që përmbajnë përgatitje mjekësore, materiale për mveshje, zëvendësim 

vaktesh dhe përzierje dietike për pije, pluhurat zëvendësues të vaktit, ushqim mjekësor për 

sportistët, ushqime mjekësore për persona sportivë [vitamina ose minerale], preparate 

medicinale dhe substanca;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

përgatitjeve dhe substancave minerale dhe proteina, pije minerale [mjekësore], relaksues të 

muskujve, përgatitje dhe substanca natopatike dhe homeopatike, lëndë ushqyese dhe 

perberjeve ushqimore, shtesa ushqimore dhe dietike , oksigjen për qëllime mjekësore, 

pesticide, përgatitje dhe substanca farmaceutike, përbërje bimore dhe ekstrakte për 

përdorim si suplemente dietike, suva;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e koncentrateve ushqimore dietike me pluhur dhe substancave dietike për 

përdorim në një program për zvogëlimin e peshës për qëllime mjekësore, përgatitjet për 

përdorim dietik, ushqime proteinash për konsum njerëzor [përshtatur për qëllime 

mjekësore], suplemente proteinesh, radium për qëllime mjekësore, preparate sterilizuese, 

stimulues të bërë nga vitamina;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë 

në lidhje me shitjen e shiritave për fashim, shtesa vitaminash, dietike dhe minerale, pije 

vitaminash, përgatitje vitaminash, vitamina, ujëra [pije] për qëllime mjekësore, metale të 

zakonshëm dhe legurat te tyre,minerale, materiale metalike për ndërtim dhe konstruksione, 
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ndërtesa të transportueshme prej metali, kabllo joelektrik dhe tela prej metali të zakonshëm, 

sende të vogla prej metali, kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kasafortave, sende të vogla të pajisjeve 

metalike, metale të papërpunuara dhe pjesërisht të përpunuara, duke përfshirë produkte të 

thjeshta të bëra prej tyre, shënja metali për automjete, shënja metali, çelësa dhe zinxhirë 

çelësash, brava, çelësa, zbukurime, kosha metalikë, çelësa, varese çelësash, shenja, statuja, 

statuja dhe figura te vogla , bronzi, trofe të bëra-punuara prej metali, kuti parash;shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kutive, trofeve, modeleve të 

metaleve të çmuar, të gjitha të bëra tërësisht ose kryesisht nga metale të zakonshëm, 

makina, mjete makinerie, mjete të funksionuara me energji, motorë dhe makina , përveç 

automjeteve tokësore, komponenteve te bashkuesve të makinerive dhe përbërësve të 

transmisionit, përveç automjeteve tokësore, mjeteve bujqësore, përveç mjeteve të dorës që 

operohen me dorë, inkubatorëve për vezë, makinave automatike të shitjes;shërbimete 

shitjës me pakicë;shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e veglave dhe mjeteve të 

dorës, te cilat operohen  me dorë, takëm, krahë anësorë, brisk, mjete higjienike dhe bukurie 

të drejtuara nga dora për njerëz dhe kafshë, mjete ngritëse , mjete dore emergjence dhe 

shpëtimi, vegla kopshtesh, gërshërë, shtrengues hekuri, dana për mbeshtjellje, mbeshtjelles 

per qepalla, pajisje manikyrësh, gërshërë thonjsh, turpi thonjsh, pajisje pedikyrësh, gërshërë 

të mëdha të krasitjes, piskatore-pincetë, mashë, prerëse picash;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve 

te shkencës, hulumtimit, lundrimit, vrojtimit, fotografike, kinematografike, audio-vizuale, 

optike, peshimit, matjes, sinjalizimit, zbulimit, testimit, inspektimit, shpetimit te jetës,  apo 

aparate dhe instrumente te mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, te bosh Regjistrime digjitale ose analoge dhe mediave 

per regjistrime dhe ruajtje, mekanizma për aparate që punojnë me monedha, kasa, mjete 

llogaritëse, kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike, kostume zhytjeje, maska 

zhytësish, veshë për zhytës;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje 

me shitjen e kapësave të hundës për zhytësit dhe notarët, doreza për zhytësit, aparate për 

frymëmarrje për not nën ujë, aparate për shuarjen e zjarrit, mbrojtës të barkut (për mbrojtje 

nga aksidentet dhe lëndimet) ), alarme, përforcues, antena, aparate dhe instrumente për 

regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit, të dhënave dhe / ose imazheve, aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë  online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve për përdorim me kompjuterë, 

kaseta audio dhe video dhe disqe, të gjitha në formë të regjistruar paraprakisht, aparate 

audio, regjistrime audio, altoparlantë audio, sisteme audio , makineritë e rishikimit 
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automatik, çantat dhe kutitë e përshtatura posaçërisht për mbajtjen ose bartjen e pajisjeve 

portative, mobile, pajisjeve dore dhe tabletave dhe pajisjeve dhe aksesorëve për pajisje të 

tilla, bateri, bateri, elektrike, kuti baterie;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e karikuesve të baterive, dylbi, CD-ve të zbrazëta dhe të regjistruara 

paraprakisht, disqe, regjistra, shiritave dhe kasetave, shirita bosh për regjistrimin e audios 

dhe videos, mbrojtës të trupit, libra të regjistruar në disk, mbrojtës të gjirit, dollapë dhe 

mbështetëse të gjithë të përshtatur për aparate dhe instrumente audio, video dhe televizive, 

kabllo, makina elektrike, llogaritëse, kalkulatorë, kamera, film kamera, lente 

kamera;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

kamerave, karta që përmbajnë një çip qark të integruar, karta të koduara me karakteristika 

të sigurisë për qëllime të vërtetimit autentik, karta që përdorin kujtime magnetike dhe 

kujtime të qarkut të integruar, mbajtes për telefona celularë , mbajtëse kutie të përshtatura 

për syze dielli, kaseta të përshtatura për dylbi, kutitë për celularët, kutitë për syzet dhe syzet 

e diellit, kuvertat e kasetave, aparate CD, kasetat e radios CD;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e CD romëve, telefonave celularë, zinxhirëve dhe kordave për 

syze dhe syze dielli, film kinematografik, i ekspozuar, aparate pastrimi për disqe të 

regjistrimit të zërit, orë (pajisje për regjistrimin e kohës)  dhe kohëmatës, veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, aparate që operojnë me monedha (mekanizma 

për -), televizione dhe video të kombinuara, kompakte disqe, revista të ndërmarrjeve të 

shkarkuara përmes internetit;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e aplikacineve te programeve te softuerit kompjuterik, programe softuer 

kompjuterike të aplikacioneve për pajisje portative, celularë, pajisje dore dhe tabletë, 

programe softuer  kompjuterike të aplikacioneve që kanë të bëjnë ose shfaqin lojëra, lojëra 

kazino, lojëra me letra , bixhoz ose bast, programe të lojërave kompjuterike dhe video 

lojërave, programe kompjuterike te lojerave te harduerit kompjuterik;pajisje periferike 

kompjuterike, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve kompjuterikë te softuerit, programeve kompjuterikë te softuerit dhe harduerit 

dhe të pajisjeve kompjuterike me funksione multimediale dhe interaktive, programe te 

softuerit kompjuterik dhe programe kompjuterike të shkarkueshme ose të siguruara përmes 

internetit, programe te  softverit kompjuterik dhe programe kompjuterike që kanë të bëjnë 

me ose paraqesin lojëra, lojëra të bazuara në aftësi, lojëra kazino, lojëra me letra, bixhoz 

ose bast;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e programeve te 

softuerit kompjuterikë për telekomunikacion dhe komunikim përmes rrjeteve lokale ose 

globale të komunikimit, duke përfshirë Wi-Fi, internet, intranet, ekstranet, televizion, 

komunikim celular, celular dhe rrjete satelitore, terminale kompjuterike, kompjuterë, 

kompjuterë, kompjuterë laptopë dhe kompjuter fletorë, kompjuterë lojërash, përçues, 

elektrikë, kontejnerë për diapozitive të mikroskopit;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e kontrollorëve dhe tastierave të gjitha për ngrohje, ventilim, kondicionim 

të ajrit, ndriçim dhe sigurim, sportele, bartës të dhënash me çipa elektronikë të integruar, 
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bartës të dhënash me çipa të integruar mikroprocesor , kaseta dixhitale audio, disqe 

dixhitale të gjithanshme, disqe dhe kaseta të gjitha për lojëra video, disqe drajver, disqe dhe 

kaseta të gjitha për lojëra video, disqe që mbajnë regjistrime video, aparate 

zhytëse;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve dhe softuerit dhe programeve të shkarkueshëm të kompjuterëve dhe lojërave 

video, softuer dhe programe të lojërave elektronike të shkarkueshme dhe lojërave video, 

botime elektronike të shkarkueshme, lojëra kompjuterike interaktive të shkarkueshme dhe 

lojë video softuer dhe programe, shkarkimi I pubkimeve, posacerisht, revista të kompanisë 

të shkarkueshme përmes internetit shitja me pakicë shitja online me pakicë perms internetir. 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen softuereve 

dhe programeve per lojëra kompjuterike dhe video lajëra per realitet te cilat mund te 

shkarkohen kapëse veshësh, mburoja per bërryla dhe mbrojtëse, aparate elektrike per 

pastrim, apatrate per valëziin e flokut, Instalacione elektrike per kontrollimin me 

telekomandë te operacioneve industrial, hekura elektrik, kablla teb energjisë 

elektrike,lustruesit elektrik te këpucëve, complete per kaçurrela me avull, sherbime te 

shitjes me pakicë online, shebime te shitjes me pakicë , shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen gypave me vakum, aparate dhe instrumente 

elektrike te gjitha per perdorim ne zyre,aparate elektrike per amvisni, elektrolizerë,  aparate 

elektrike per perdorim personal  per qellime galvanizimi,tabela te shpalljeve elektronike, 

programe elektronike te lojërave kompjuterike dhe  video lojërave, softuere per lojëra dhe 

video lojëra  kompjuterike, lojëra elektronike;sherbime te shitjes me pakicë, shitjes me 

pakicë online ne internet dhe shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e tabelave per porosi elektronike, tabela te shfaqura per informacione 

elektronike , publikime elektronike te distribuara perms e-majleve. kartelave të koduara dhe 

enkodues magnetikë, kartelave të koduara të çipave që përmbajnë programe të përdorura 

për aplikime financiare, programe besnikërie, programe shpërblimesh dhe preferencat e 

mbajtësve të kartelave, kabllot zgjatese, kabllo vazhduese , kutitë e syzeve, syze;shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e syzeve, syzeve, syzeve të diellit, syze 

sportive dhe syze, syze noti, mburoja të fytyrës, aparate dhe instrumente të përpunimit të 

faksit, qarqe (të elektrizuara -), filtra për maska të frymëmarrjes, mbulesa fleksibile (me 

formë) për kontrollet e aparateve elektrike, tapa për larje dhe not, ekranet fluorescente, 

korniza dhe lente për syze dhe syze dielli, korniza për syze;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për përdorim me marrës televizivë, 

programe softueri lojërash, syze për skijim, syze për përdorim në sport, barazues grafikë, 

aparate për modelimin e flokëve, aparate për velëzimin e flokëve , shirita për pastrimin e 

kokës, kufje, kufje, helmeta (me përjashtim të helmetave të çiklizmit), mbajtëse të 

përshtatura për telefona celularë, karta të ngopura me hologram, holograme;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e programeve interaktive të lojërave 

kompjuterike dhe video lojërave, softuere per lojë kompjuterike interaktive dhe video 

lojëra, softuere per lojë elektronike interaktive kompjuterike dhe video lojëra,  softuere dhe 

programe per lojëra kompjuterike dhe video lojera interaktive multimediale, levë-gjestik 

për përdorim me kompjuterë, kuti gjuboksi, makina karaoke, jastëk gjuri, mburojë dhe 
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mbrojtës, kutitë e bartjes së laptopit;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e mbulesave të laptopëve, lenteve për syze, syzeve dhe syzeve të diellit, 

rripave të shpëtimit, xhaketave dhe notuesve, filamente-fije te holla përçuese të lehta 

[fibrave optike], peshoreve të bagazhit, të dhënave magnetike transportues, disqe 

regjistruese, magnet, syze zmadhuese, masa, instrumente matëse, shirita matës, memorje, 

aplikacione mobile që përmbajnë softuer dhe lojëra të realitetit virtual;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e mbulesave të telefonave celularë, shiritat e 

telefonave mobil, telefonat celularë, telefonët pa kabëll, makinat e numërimit dhe 

klasifikimit të parave, aparate monitorimi, elektrik, dyshekë miu, jastëk miu, mbrojtës gojë 

(mburoja gome), mp3 player dhe pajisje elektronike digjitale portative dhe dore për 

regjistrim, organizim, transmetim, manipulim dhe rishikim të skedarëve të tekstit, të 

dhënave, fajleve audio dhe video;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve të navigimit për automjete [kompjutera në anije], 

odontoguard-aparate, makina per zyre, aparate dhe instrumente optike, aparate per thirrje-

pejgjer, hapamatës, periskop,  cd lojtarë-plejer personal  , stereo personale, pajisje 

telefonike, mbulesa telefonike [të adaptuara posaçërisht] dhe mbulesa për pajisje 

elektronike digjitale portative dhe dore, regjistra fonografësh, kaseta dhe disqe;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve 

fotokopjuese, aparateve dhe instrumenteve fotografike, kartelave të mbuluara me plastikë 

që përmbajnë materiale të shtypura [të koduara], prizave, folet e prizave dhe kontakteve të 

tjera [lidhjet elektrike]. , llogaritës xhepi, aparate dhe instrumente portabël audio, kartela 

magnetike të parapaguara, kohëmatës të programueshëm, pajisje mbrojtëse për përdorim 

personal per mbrojtje ndaj aksidenteve, veshje mbrojtëse dhe aksesorë;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e veshjeve mbrojtëse për zhytje, veshjeve 

mbrojtëse për pjesëmarrësit në sportet motorike [për parandalimin e aksidenteve], veshjeve 

mbrojtëse, mbulesave të kokës dhe këpucëve për përdorim në sport, syze mbrojtëse, syze 

dielli dhe syze mbrojtëse, helmeta mbrojtëse, makina per  shpimin e kartelave për zyre, 

radio kaseta, radio marrës, radio, radio orë, aparate regjistrimi, aparate për 

telekomandë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

kostumeve të sigurisë se mbijetesës, aparate naviguese satelitore, satelitë dhe dekodera, 

peshore, kartela të koduara të sigurisë, gjysmëpërçues, mbulesa të formësuara për kontrollet 

e aparateve elektrike, bilbila-fishkellima sinjalizues, helmeta skateboard, kartela 

inteligjente, kartela të koduara magnetike, kartela elektronike të bartësit të të dhënave, 

kartela ngarkimi-mbushjeje, kartela bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela çipi, 

kartela me vlerë të ruajtur, kartela pagese;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje 

me shitjen e kartave të parapaguara, çorapave, ngrohje elektrike, regjistrim i zërit, 

altoparlantë, altoparlantë me zë të lartë, zmadhues zeri kufjesh, kabllo zerimi, mbajtëse 

syzesh, syze sportive ( size), syze sportive, syze sportive, helmeta sportive dhe vizier-

mbrojtese, pulla postare (aparati për të kontrolluar) rripa dhe këllëf për syze dhe syze dielli, 
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rripa për syze dielli, syze dielli, mbrojtës të vershimeve, syze noti, shirita plejer;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e magnetofonave, shiritave, disqeve dhe 

flopy disqeve, të gjitha të regjistruara me programe kompjuterike, aparate telekomunikimi 

(përfshirë kartelat telefonike me parapagim ndërkombëtarë dhe kupona elektronikë-

vaucere), instalime telekomunikuese, aparate dhe instrumente, aparate telekomunikuese 

(përfshirë kartelat telefonike me parapagim ndërkombëtarë dhe kupona-vauçere 

elektronikë), aparate dhe instrumente telefonike për përgjigje, aparate telefonike;shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e telefonave, 

telefonave mobil, telefonave pa tel, antenave televizive, aparateve dhe instrumenteve 

televizive, televizioneve, televizioneve për marrjen e transmetimit satelitor, tokene për 

aktivizimin elektrik, aparate dhe instrumente elektronike dhe  telekomunikuese, 

transformatorë, akordues, pllaka rrotulluese, aparate dhe instrumente për shkrim makine, 

pajisje për ruajtjen dixhitale;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve video, kamera video, video disqeve plejer, 

softuere  të lojërave video, lojëra video, aparate për regjistrim video, programe realiteti 

virtual te lojërave kompjuterike dhe video lojërave, softuer realiteti virtual te lojërave 

kompjuterike dhe programe lojërash video, kufje dhe helmeta të realitetit virtual, njësi të 

shfaqjes vizual, makina votimi, monitorë të ekranit video të pershtateshem per bartje, 

aparate dhe instrumente të përpunimit të fjalëve;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe 

veterinare, gjymtyrëve artificiale, syve dhe dhëmbëve, artikuj ortopedikë, materiale qepjeje, 

pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për persona me aftësi të kufizuara, aparate 

masazhesh, aparate, pajisje dhe artikuj për foshnje në gji, fasha, pako të ftohta dhe të nxehta 

për qëllime mjekësore, maskë dhëmbësh për fytyrë dhe doreza dentare;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbështjellësve elastik për 

gjymtyrë dhe nyje për përdorim mjekësor, maska për fytyrë për përdorim mjekësor, 

mbrojtës të dëgjimit, aparate neoprene-mbajtese për gjymtyrë dhe nyje për përdorim 

mjekësor, makina ortodontike dhe instrumente për qëllime dentare, instrumente protetike 

për qëllime dentare, mbështetëse sportive, fasha pezulluese për përdorim në sport;shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve dhe instalimeve për ndriçim, 

ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me ujë, qëllime 

sanitare, aparate dhe instalime për ftohje, skarë për Barbecue (gurë lavë për përdorim në -), 

ajër i kondicionuar (instalime për -), llamba për valezim, qeset e sterilizimit të 

disponueshëm;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

filtrave për ujë të pijshëm, çakmak gazi, shkopinj, aparate dhe pajisje për tharjen e flokëve, 

aparate ngrohëse, shishe me ujë të ngrohet, hidrantë, llamba, karburant bërthamor dhe 

material moderues bërthamor (instalime për përpunim), radiatorë, elektrikë, frigoriferë, 

krijues smogu, ulëse tualeti, pishtarë për ndriçim, llamba me rreze ultravjollcë, jo për 

qëllime mjekësore, instalime ujitjeje, automatike;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 
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shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e automjeteve, aparate për automjete per lëvizje nga toka, ajri ose uji, 

mburoja të ekranit të makinës dhe roletne-perde dielli, rregullime makinash, mbulesa për 

uleset e makinave, automjete elektrike, makina dore, tuba të brendshëm (veshje riparimi për 

-), karroca per blerje-pazar, sajë, pajisje automjetesh, përbërës dhe pjesë të përfshira në këtë 

klasë, goma të rrotave të automjeteve [goma], pajisje të gomave të rrotave të automjeteve, 

pajisje dhe pjesë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e xhamave 

te perparme te automjeteve, armëve të zjarrit, municionit dhe predhave, eksplozivëve, 

fishekzjarreve, metaleve të çmuar dhe legurat të tyre, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar, instrumente horologjike dhe kronometrike , orë alarmi, shënja prej metali të çmuar, 

kuti, kuti prej metali të çmuar, rrathë, kutitë për orë dhe orët, kutitë për prodhimin e orës, 

zinxhirë prej metali të çmuar, kutitë e orës, akrepat e orës, orët;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e manshetave, kapëse per kollare, kunja 

lidhëse, imitim ari,  kuti margaritaresh prej metali të çmuar, margaritarë dhe imitim 

margaritaresh, kuti margaritaresh, unaza çelësash, enë kuzhine të metale të çmuar, medalje, 

shënja prej metaleve të çmuar, unaza qirinjsh prej metali të çmuar, akrepa lëvizje për orë 

dhe orët, zbukurime të metaleve të çmuar, unaza që janë stoli, orë sportive, instrumente për 

mbajtjen e kohës;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e 

xhinglave, trofeve, kopsave të rripave, të gjitha prej metali të çmuar ose të veshura me to, 

breza per orë, rripa per orë, orë, orë dore, instrumente muzikorë, mbajtes instrumentesh 

muzikëore dhe qëndrus-mbeshtetes për instrumente muzikorë, shkopinj dirigjentë, letër dhe 

kartuç, materiale të shtypura, material për lidhjen e librave, fotografi, letër shkrimi dhe 

pajisjet e zyrës, përveç mobiljeve;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjitësve për artikuj shkrimi ose shtëpiake, materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë, brusha boje-ngjyre, materiale udhëzuese dhe mësimore, 

fletë plastike, filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim , lloji i printerëve, blloqe shtypi, 

ngjitës për qëllime shkrimi, shpërndarës shiritash ngjitës  muri [rekuizitat  e zyrës], ngjitës 

për artikuj per qellime shkrimi ose shtëpiak, agjenda, albume;shërbime e shitjeve me 

pakicë, sherbime  e shitjeve me pakicë online në internet;shërbime të shitjes me pakicë në 

internet, shërbime e shitjeve me pakicë,   me shumicë dhe me  postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e modeleve të arkitektëve, materialeve të artistëve, çanta [pliko, qese] letre 

ose plastike, për paketim, bllok shënimesh, material për lidhjen e librave, libra, revista 

[botime periodike] , broshura, afishe dhe publikime të tjera të shtypura, broshura, 

kalendarë, kartona të bëra prej plastike [përveç te  koduara ose magnetike], kutitë për 

stilolapsa, kutitë për artikuj shkrimi, katalogët, shandanët, busullat;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e dekalcomanive, fletëve të tavolinës, 

ditareve, skedarëve të dokumenteve [shkrimi], tabelave të vizatimit, instrumenteve të 

vizatimit, gomave, programeve të ngjarjeve, fllomaster lapsave, kartelave të dhuratave , 

kupona- vauçere dhuratë, shkopinj ngjitës, kartolina përshëndetëse, shami letre, theksues- 

shenjues, libra të indeksuar për regjistrimin e informacionit në lidhje me trajnimin e fitnesit, 

stilolapsa me ngjyrë, ngjyrë për stilolapsa;shërbime te shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 
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me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë 

në lidhje me për shitjen e materialit udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve), etiketës së 

bagazhit prej lëkure, revistave, stilolapsave (shkrimi), gazetave, librave, fletoreve të 

shënimeve, programeve zyrtare [materiale të shtypura], brusha te piktorve, letrave, kartuçit 

dhe mallrave të bëra nga këto materiale, të papërfshira në klasa të tjera, pastel [shkumësa], 

lapsa, mprehësa lapsash,stilo lapsa, lapsa;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicëonline  në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë 

në lidhje me shitjen e revistave periodike [materiale të shtypura], fotografi, film plastik për 

ambalazh, materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat e tjera), postera, 

agjenda të shtypura, material të shtypura, publikime të shtypura, bileta të shtypura, lloje te 

printerëve, blloqe shtypëje, shënime të lëvizshme  vetngjitese, tatuazhe të lëvizshme , 

redaktura, qese plastike [bartëse] pazari, programe suveniresh, pulla [vula], makinë kapëse 

-heft;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

makinave ngjitese-heft, kartolinave, klisheve, pëlhurave , makinave te shkrimit  dhe 

rekuizitave te zyrës (përveç mobiljeve), diagrame muri për t'u përdorur si ditarë, diagrame 

muri për t'u përdorur si ditarë, pllaka të bardha, gome të papërpunuar dhe gjysëm të 

përpunuar, gutta-perka, goma, asbest, liskune dhe silikate dhe zëvendësues për të gjitha 

këto materiale, plastika dhe rrëshira në formë të ekstuduar për t'u përdorur në 

prodhim;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime te shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

materialeve të paketimit, ndalimit dhe izolimit, tubave fleksibël, tubave dhe gypave, jo prej 

metali, lëkure dhe imitime të lëkurës, lëkurave të kafshëve dhe peliqe, bagazhe dhe mbajtja 

e çantave, ombredhave dhe çadrave te diellit, shkopinjtë e ecjes, kamxhiku, parzmore dhe 

shale kuajsh, jakë, rripa dhe rroba për kafshë, portofole arti [kasa], artikuj bagazhesh, çanta 

atletike, çanta atashesh;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

mbajtesve të fëmijëve dhe foshnjeve, çanta shpine, bagazh, çanta, çanta për pajisje 

udhëtimi, çanta plazhi, çanta rripash, çanta beli, rripa të punuar prej lëkure imituese, rripa të 

punuar prej lëkure, çanta ne formë plikoje-kuleta , çanta per çizme, aktçanta, kutitë e 

kartelave të biznesit, çanta kampingu, çanta nga thupra, kutitë e kartelave, mbajtëse 

kartelash, mbajtëse të çeqeve, bagazh dore, kutitë, kutitë për telefonat mobil;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e rasteve, çanta terheqese, çanta 

kozmetike, kaseta kartash kreditimi, mbajtëse të kartelave të kreditit, çanta per pelenë, 

kaseta dokumentesh, çanta kampimi, çanta mbrëmjesh, fiksime dhe rripa prej lëkure, 

aparate bartëse në kornizë në natyrën e çantave të shpinës për bartjen e foshnjave, 

kornizave për çantat e dorës, kornizave për ombredha, çantave të rrobave, karrike të 

ombrellave së golfit, ombredha të golfit, çantave të palestrës, çantave të dorës, te pajimeve, 

çantave të dorës;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, 

shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e lëkurave, 

çantave te shkopave, mbajtësve, batanijeve të kuajve. ,pajisjeve te kuajve, pajisjeve te 

kuajve dhe artikujve per kuaj, kuti çelsash, lidhese per çelsa të bëra prej lëkure që 

përfshijnë unaza çelësash, mbajtëse çelësash, çanta çelësash, çanta shpine, lidhëse (lëkure -

), rripa (lëkurë -), artikuj prej lëkure duke përfshirë litarin e kuajve dhe artikuj të kuajve, 

portofole lëkure [mbulesa], bagazh, etiketa të bagazhit;shërbime të shitjes me pakicë, 
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shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e rripave të bagazhit, çanta per perdorim  mbremjeve, bagazh 

per mbremje, çanta shporta, çadra dielli, libra xhepi, portofola xhepi, portofole, çanta per 

letra, çanta, çanta, çanta regjistrimi, shalë kalurim, shalë kalurimi, çanta shpine, shale 

kuajsh, çanta shkollore, thasë shkolle, çanta shpine nxënësish, çanta këpucësh, çanta pazar, 

karroca pazar [çanta pazari me rrota), çanta shpatullash, lëkura dhe peliçe, çanta sportive, 

çanta sportistesh;rripave per kepuce patinazhi, valigjeve,çantave te makiazhit,çanta 

ngarkese, çantave te udhetimit, mbathjeve te udhetimit, mbathjeve, mbajteseve te 

ombredhave,ombredhave, çantave te belit, pako beli, çanta per çanta rreth beli, çanta rreth 

trupi, shkopa per hecje, kuleta,kuleta te cilat kapen ne bel, kamxhik, tabala te cilat perdoren 

si ditarë, tabela te bardha, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e materialeve, jo prej metali, për ndërtim dhe konstrukcione , tuba të ngurtë, jo prej 

metali, për ndërtesë, asfalt, zift, katran dhe bitumen, ndërtesa të transportueshme, jo të 

metalit, monumente, jo prej metali, orendi, pasqyra, korniza fotografish, kontejnerë, jo prej 

metali, për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të përpunuara, brirë, dhemb 

balenë ose margaritar;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

predhave,  material i butë i bardhë si argjila i përbërë nga silikat magnezi i hidratuar,  

(meerschaum), qelibar të verdhë, shtroja [përveç liri], shtretër për kafshët shtëpiake 

shtëpiake, byzylykët (identifikimi), jo prej metali, për qëllime spitalore, kabllo ose kapëse 

tubash prej plastike, mobilje kampingu., varëse rrobash, unaza perde , dekorime prej 

plastike për produkte ushqimore, dërrasa ekrani, dyshekë prej shkumës per kamping, pajisje 

mobiljesh, jo prej metali;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime e shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e  shportave (të thurura, zakonisht të mëdha, që përdoret për transportin e 

sendeve)[hampers], jastëkëve të fryrë [të ndryshem nga ata për përdorimit mjekësor] për 

vendosjen rreth qafës, manekine, jastëkëve, çantave të gjumit, enëve të shtëpisë ose 

kuzhinës dhe kontejnerë, enë gatimi dhe sendesh shtepiake, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve, krehrave dhe sfungjerëve-shpuzave, brushave, përveç brushave të piktorëve, 

materialeve për prodhimin e brushave, artikujve për qëllime pastrimi;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qelqit të papunuar ose gjysëm të 

përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit, enëve të qelqit, porcelanit dhe enëve prej balte, 

shporta për përdorim shtëpiak, kriklla-gota te mëdha birre, tas-bokall dhe enë, brusha , 

pjesë e pajisjeve qe lirojnë ngrohje (stufa, shporeta…) mbajtëse qirinjsh, unaza qirinjsh prej 

metali të çmuar, shandanë prej metali të çmuar, zbukurime kineze, instrumente pastrimi [të 

operuara me dorë], kokteje  shakers, gjezve kafeje jo elektrike, enë shtëpiake;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kontejnerëve shtëpiak të gjithë 

prej metali të çmuar, kontejnerë për ushqim, kontejnerë për përdorim shtëpiak për qëllime 

magazinimi, enë gatimi, çanta ftohëse, çanta ftohëse për karrem peshkimi, enë kozmetike, 

filxhanë, artikuj dekorativë të bërë nga qelqi,dekorime kineze, punime porcelani i 

zbukuruar kinez, enë prej porcelani, enë prej balte ose porcelani, shishe per pije, kashtë 

pijesh, enë për pije, figurina, stenda prej hekuri të sheshtë, vazo lulesh, shishe uji të 

palosshme;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 
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shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

nxjerrësve të lëngjeve të frutave (të operuara me dorë), artikuj prej sendesh per dhuratash 

dhe vepra arti, të gjitha të bëra prej  punime kineze prej kockash, kristal kinez, enë prej 

argjile, qelqi, porcelani ose terrakota, qelqi, të papunuara ose gjysëm të përpunuara [përveç 

qelqit të ndërtimit], enë shtëpiake ose kuzhinë dhe kontejnerë, kova akulli, kurthe insektesh, 

bokalla dhe enë për pije, kazan, enë kuzhine dhe amvisëri dhe kontejnerë, kuti 

dreke;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitja e figurave 

në miniaturë, miksera [jo-elektrike-] për përzierjen e pijeve, miksera, manual [koktej 

shakeri], kriklla-gota te medha, instrumente dhe materiale jo elektrike, të gjitha për pastrim, 

zbukurime, shporta pikniku (të pajisura -), përfshirë enët, pjatat , sende prej porcelani, 

kashtë pijesh të ripërdorshme, kashtë të ripërdorshme, pjata prej metali të çmuar, shishe 

shaker, shishe sportive, lesh çeliku, enë per ruajtjen e ushqimit;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e enëve të magazinimit për përdorim shtëpiak, kashtë, 

rezervuarë, çanta të izoluara termikisht për përdorim shtëpiak ose kuzhinë ose përdorim në 

transportimin dhe ruajtjen e ushqimit dhe pijeve, kontejnerë të izoluar termikisht për 

ushqim, balonë të izoluar termikisht për përdorim shtëpiak, brusha dhëmbësh, kruese 

dhëmbësh, tabaka për qëllime shtëpiake, kuti stolishë, vazo dhe urna-vazo me kapak, shishe 

uji, kanaçe, artikuj kopshtarie, vepra arti;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e litarëve dhe telave, rrjetave, çadrave-tendave dhe 

tarpaulinave-ceradave, tendave të materialeve tekstili ose sintetike, velave, thasëve për 

transportin dhe ruajtjen e materialeve me shumicë, material mbushes , materiale amortizimi 

dhe mbushjeje përveç letrës, kartuçit, gomës ose plastikës, mbulesa të papërshtatshme, 

materiale tekstili me fije të papërpunuara dhe zëvendësuesit e tyre, lecka dylli, mbulesa për 

kamuflazh;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e fijeve dhe tjerrëve, 

për përdorim tekstili, fije pambuku dhe fije tjerr, fije qepjeje dhe fije-tjerr, fije mëndafshi 

dhe fije-tjerr, fije leshi dhe fije-tjerr, pe pambuku, mëndafshi dhe leshi, tekstile dhe 

zëvendësime për tekstilet, pelhura shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, banderola, 

pelhura per banjo, mbulesa shtrati dhe tryezë, rroba krevati, mbulesa shtrati, çarçafë, shtroja 

shtrati, perde roll (roletne), mbathje, mbulesa (kapaku i pajisur i tualetit -) prej 

pëlhure;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

mbulesave për jastëkët, mbajteseve te fjongave te perdeveve, perde, mbulesat e jastëkëve, 

mbulesat e jorganit, jorgan, jorgan me pupla, peshqirët e fytyrës, fanella, mbulesat e 

mobiljeve, facoleta, peshqirë kuzhine, pëlhura prej liri dhe tapiceri, veshje fetare [veshje], 

peceta, pëlhura tekstili jo të endura, këllëfë jastëkësh, mbulesa jastëkësh, batanije tekstili të 

printerave, mbulesa jorgani, jorganë, qilima, çarçafë;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë shumicë dhe 

postë direkte në lidhje me shitjen e perdeve të dushit, qefinave, çantave të gjumit, rrobave 

të tryezës, pëlhurave të tryezës, mbulesave të tryezave, liri tavoline, rroba tavoline, mbulesa 

tavoline,pecetave, peshqirë çaji, perde tekstili me shirita(pelmets), mallra tekstili, materiale 

tekstili, tekstile për prodhimin e artikujve të veshjeve, peshqirë, peshqirë tekstili, qilima 

udhëtarësh, qilima udhëtimi (mbulesa te gjujve), mbeshtjellese-, mbulesa muri prej tekstili, 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

227 

 

dorashka larëse, rrip pëlhure të bardhë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e veshjeve, këpucëve, mbulesave të kokës, anorakëve-xhup me kaper, 

shiritave te dores ( veshje), kapela me qafë (balaclavas), rripa [veshje], rripa te punuar prej 

lëkure të imituar., rripa të punuar prej lëkure, çizme, ], xhaketa te lehta te pa pershkueshme 

nga uji deri ne gjunj (cagoules), kapele (dush -), kapele [veshje koke)  veshje te jashtme pa 

mengë (chasubles), pallto, fustane, veshje ushtrimi, veshje mode, xhaketa peshkimi, çizme 

dhe jelekë për peshkim, bluza peshkimi, çizme futbolli, fanella futbolli, kepucë me qafa pa 

lidhese, doreza, kapele, trikotazhë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e xhaketave, xhinseve, veshjeve të kohës së lirë, veshjeve të kohës së lirë, 

veshjeve të lehta, veshjeve liturgjike, kollare, veshje mbrojtëse për surfing, xhempera pa 

mengë-jelek, replike  komplete futbolli , veshje sigurie, dorashka, mbulesa koke dhe këpucë 

(përveç mbrojtjes nga aksidentet ose lëndimet), complete skijimi (salopettes), mbajtese 

krihesh, shalle-facoleta, këmisha, këpucë, veshje për ski, maska gjumi, veshje gjumi, bluzë 

burrash, çorape;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

artikujve sportivë (veshje) për përdorim kalorësish, artikuj sportivë [veshje] për përdorim 

kaloresish, veshje sportive,  gjera te veshjeve sportive, mbulesa sportive (përveç helmetave) 

, këpucë sportive, çizme ecje, uniforma sportive, veshje sportive, kunja për çizme futbolli 

[këpucë], pantallona të shkurtra per surf, rroba banje, veshje termike, veshje per ushtrime, 

pantallona, bluza, të brendshme;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e jelekëve, çizme per ecje, veshje të papërshkueshme nga uji dhe 

ndryshimeve te motit, veshje të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga 

ndrysjhime te motit, kostume zhytesish, mbeshtjellese koke,qafe dhe nji pjese te 

fytyres(wimples), rripa dore [veshje], dantella, gersheta dhe qëndisje , dhe shirita dhe harqe 

galanterie, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, lule artificiale, zbukurime flokësh, 

flokë artificiale, kuti për gjilpëra, brosha (aksesorë veshjesh), kopsa (pajisje 

veshjesh);shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

fiksimeve për veshje, fiksime për flokë, zbukurime për flokë, kapëseve flokësh, gjilpëra për 

thurje, jastëkë per gjilpëra dhe gjilpera, shënjat e risive zbukuruese, lidhësa këpucësh, 

numra konkurentesh,, zinxhirë, pajisje për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili 

dekorativë, qilima, shtroja, dyshekë dhe shtroja, linoleum dhe materiale të tjera për 

mbulimin e dyshemeve ekzistuese;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e varjeve në mur, jo të tekstilit, terren imitimi bari, letër-muri, dyshekë 

makinash, dyshekë, mbulesa artificiale të tokës, mbulesa muri dhe tavani, dyshekë për 

yoga, lojëra, lodra dhe lojëra, aparate video lojërash, artikuj gjimnastikor dhe sportiv, 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve, aparate për boks, aparate për të luajtur lojëra aftësie, 

aparate për të luajtur sporte, aparate për skjim;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e aparateve për përdorim në lojën e futbollit, mjeteve te harkut, 

pemë artificiale të Krishtlindjeve dhe stendat e pemës së Krishtlindjes, lojëra tavëll, çanta të 

përshtatura për bartjen e artikujve sportivë, çanta të dizenjuara posaçërisht për  skijim dhe 
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sërf, çanta të përshtatura posaçërisht për pajisje sportive, balona, topa, topa që janë artikuj 

sportivë, topa për lojëra;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me pakicë , shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e topave për përdorim në sporte, topa duke përfshirë topa tenisi, raketa tenisi, 

raketa skvosh dhe mallra dhe pajisje të ngjashme në këtë klasë, maska bejsbolli, shkopa për 

tifozeri skuadre, shkop, shkop për sport, shkop për sport, lojëra bordi, trup mbrojtës, 

aparate për ndërtimin e trupit, aparate për ndërtimin e trupit, artikuj sportivë për përdorim 

në lojëra reket;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me 

shitjen e aparateve për ndërtimin e trupit / aparateve për trajnimin e trupit / aparateve për 

rehabilitim (trup-), mbrojtës të gjoksit, ekranet e maskimit [artikuj sportivë], lojëra me letra, 

raste te përshtatura për bartjen e aparateve sportive, lojëra me dame (letra), shah, dekorime 

të Krishtlindjeve, stendat e pemëve të Krishtlindjeve, pemët e Krishtlindjeve nga materiali 

sintetik, pajisjet e lojërave të operuara me monedha, lojërat kompjuterike, copa te vogla 

letre ose  shiritave ose nga fije te metalit te cilat hudhen ne ajer me rastin e festave apo 

ahengjeve (konfeti);shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

çantave të kriketit, shigjetave per pikado, shigjetave, mbrojtësve  te shigjetave te pikados 

(artikuj sportivë), lojërave elektronike, pajisjeve ushtrimore, aparateve të udhëtimit në 

panaire, grepave të peshkut, aparate dhe artikuj të peshkimit, vegla peshkimi, shuplaka dore 

[artikuj sportivë], pajisje fitnesi, makina ushtrimesh fitnesi, dorashka futbolli, gola futbolli 

ose futboll, copa lojërash, lojëra;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për përdorim me marrës televizivë, aparate 

lojërash, lojëra në lidhje me lojëra aftësie, lojëra në lidhje me sporte, dorashka për qëllime 

sportive [përshtatur posaçërisht për] , rrjetat e golit, shtyllat e golit, çantat e golfit, me ose 

pa rrota, rrogozë golfi, artikuj dhe aparate gjimnastikore dhe sportive, ushtrues dore, 

ushtrues dore [përveç atyre për përdorim terapeutik];shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e lojërave elektronike  me dorë, 

mbrojtëse dore të adaptuara për përdorim sportiv, pajisje dore dhe portative për lojëra, 

mbrojtës kukash të bërë posaçërisht për perdorim ne mbrojtje kur  luan sport [pjesë të 

costume sportive], objekte plastike ose gome te mbushur me ajr para perdorimit (inflatable) 

në natyrën e topave të futbollit, topave të futbollit, basketbollit, volejbollit, topave të fryrë 

për sporte, patina –roler,  bashkim figurash, kaleidoskop, mbrojtës të gjurit [artikuj 

sportivë];shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë, shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e 

mbrojtësve të gjurit të përshtatur për përdorim ndërsa lozin sporte, mbrojtës të gjurit për 

përdorim kur marrin pjesë në lojera sportive, mbrojtës të këmbëve të përshtatur për të lozur 

sport, mbrojtës të këmbëve të adaptuar për të lozur sport , mbrojtes gjunjesh [artikuj 

sportivë], figurinat ushtarake [lodrat], risitë, risitë për festa, vallëzimet [favoret e parti-

festa], pishinat lundruese, kapelet e festash prej letre, pjesët dhe pajisjet e aparateve për 

skija;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e pjesëve 

dhe pajisjeve për lojëra dhe gjera lojërash, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura., 

ushtrime fizike (makina për -), shina plastike, çadra lojërash, pajisje sheshi lojërash, lojera 
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me letra, lojëra, patina me rrota, anije me  vela, gërvishtje për të luajtur llotari, mbrojtëse 

shinash për përdorim atletik, mbrojtese gjuri  [artikuj sportivë], drrasë e ngusht me dy rrota 

(skateboard), tabela surfi, dëborë, ski, patina;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbimete shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e lojërave të aftësive, fleteve te lojrave aftësie, pajisje lojërash 

aftësie, topa dhe shenja  per nje lloj loje biliardo (snooker), tavolina per lojë biliardo, rrjeta 

për topa futbolli, lodra të buta, suvenire, artikuj sportivë;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicëonline në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e artikujve sportivë për përdorim në boks, 

gjimnastikë, atletikë brenda dhe ne  fushë, dhe për përdorim në lojërat e badminton, skvosh, 

hokej, hokej mbi akull, futboll, sport ekiporë qe luhet me shkop dhe top (lakros), pesëshe, 

pingpong, netball( është një sport me top që luhet nga dy ekipe me shtatë lojtarë), lojë me 

birila, tenis në lëndinë, kriket, kroket, golf në orë, golf , lojë me hudhjen e  rratheve 

(quoits), disqe dhe vendosja e golfit, vaterpolo, bouling, volejboll, sporte të ngjashme me 

hokej, sporte duke përfshirë përdorimin e topit;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë,  shumicë dhe me postë 

direkte në lidhje me shitjen e klubeve për golf dhe polo, artikuj sportivë për përdorim në 

lojë futbolli [përveç veshjeve ose artikujve për qëllime mbrojtëse]  futbolli ose pole futbolli, 

artikuj sportivë për përdorimi në lojëra reketi, artikuj sportivë për veshje të përshtatura për 

përdorim në sporte specifike;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e artikujve sportivë përfshirë artikuj dhe pajisje për lojërat e tenisit, skvosh, 

pingpong, softball, golf, badminton, volejboll, basketboll, bejsboll, hokej në akull dhe 

hokej, çanta sportive, pajisje dhe aksesorë sportivë, dorashka sportive, biçikleta statike per 

ushtrime, mbrojtës stomaku [përshtatur për përdorim në një sporte specifike], materiale me 

tela për raketa sportive;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

ë internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e shiritave thithëse të djersës për reket, pishina [artikuj për lojë], rrjeta dhe vende tenisi, 

çanta termike tenisi, biçikleta lodra, shkopinj shkëlqyes loder, lodra figura në miniaturë, 

pemë artificiale e Krishtlindjeve dhe stenda të pemës së Krishtlindjes, kamionë loder, lodra 

dhe lojëra, aparate stërvitore për përdorim në lidhje me futbollin, bilbila, mbrojtës dore për 

përdorim atletik;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

mishit, peshkut, shpendëve dheshtazeve te  gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, pelte-xhelatinë, reçel, komposto, vezë, 

qumësht , djathi, gjalpi, kosi dhe produktet e tjera të qumështit, vajrat dhe yndyrnat për 

ushqim, patate te skuqura -krispi, vaktet e përgatitura, përgatitjet proteinike në formën e 

shufrave për konsum njerëzor, rostiçeri [produkte ushqimore];shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kafesë, çajit, kakaos dhe kafesë artificiale, 

orizit, makaronave dhe petëve, tapiokës dhe sagos, miellit dhe përgatitjeve të bëra nga 

drithërat, buka, pasta dhe ëmbëlsira , çokollatë, akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të 

ngrënshëm, sheqer, mjaltë, rrush të thatë, maja, pluhur pjekje, kripë, erëza, melmesa, bimë 

të ruajtura, uthull, salca dhe erëza të tjera, akull (ujë i ngrirë);shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicëdhe postë direkte  në lidhje me shitjen e pijeve të bëra nga drithëra, biskota, bukë, 
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ëmbëlsira dhe pasticeri, kek, përgatitje drithërash, pije me bazë çokollate, pije çokollate me 

qumësht, pije me bazë kafe, pije kafeje me qumësht, aromatizues kafeje, ëmbëlsira për 

zbukurimin e pemëve të Krishtlindjes, biskota, derivate të niseshtesë së misrit në formë 

pluhuri për të bërë pije, dekorime të ngrënshme për ëmbëlsira;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e akujve të ngrënshëm, shufra energjie, 

aromatizues [përveç vajrave thelbësorë] për pije, brum tortesh (fondans), sherbeti akulli, 

sorgje akulli, akull, pluhur të menjëhershëm për prodhim pije me aromë, salcë domatesh-

ketchup, byrekë me mish, mustardë, aditivë jo-mjekësorë për pije: pije të gazuara me një 

kafe, bazë kakao ose çokollate, pjekurina [pasta], pite, pica, kokoshka-kupa, pluhur për 

prodhimin e pijeve;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në 

internet, shërbime të shitjes mepakicë, me  shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e preparateve për përdorim si aditivë dietikë për konsum nga persona sportivë, 

përgatitje të bëra nga drithëra për ushqim, shirita drithërash me  proteina, shukta ushqimore 

proteinash., puding, sanduiçe, salca, shufra (ushqime), ushqime grimesirash, thekër, pije me 

bazë çaji, pije çaji, waffles, zbardhues [jo-qumështor] për pije;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e produkteve të papërpunuara dhe gjysem te 

përpunuara bujqësore, akuakulture, hortikulturore dhe pyjore, drithëra dhe farëra të 

papërpunuara dhe të pa procesuara, fruta dhe perime të freskëta, bimë barera të freskëta, 

bimë dhe lule natyrale , zhardhok, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të gjalla, artikuj 

ushqimorë dhe pije për kafshë, malt, birra, pije joalkoolike, ujëra minerale dhe të gazuara, 

pije frutash dhe lëngje frutash;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e shurupeve dhe përgatitjeve të tjera jo-alkoolike për të pergaditjen e pijeve, birra, 

pije për t'u përdorur si ndihma për dobësim [jo për qëllime mjekësore] cardials(pije te 

embela te destiluara alkoolike-pije jo alkoolike ne formë shurupi), pije energjike që 

përmbajnë kafeinë, pije energjike për njerëz sportivë dhe atletë, pije të gazuara me aromë, 

pije frutash dhe lëngje frutash, pije izotonike [jo për qëllime mjekësore];shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e ujërave minerale dhe gazuara dhe 

pijeve të tjera joalkoolike, preparate për pergaditje te pijeve joalkoolike, seltzer-uj me sodë 

[pije], shandy (shandy është birrë e përzier me një limon ose një pije me shije limoni. Pije 

agrume, e quajtur shpesh limonadë, mund të jetë e gazuar ose jo.), sorbet [pije], pije 

sportive, shurupe dhe preparate të tjera për të pergaditë pije, tisanes (tisane është pije pa 

kafeinë e cila qetëson dhe relakson trupin.) [pije jo-mjekësore dhe të tjera përveç çajit], ujë, 

pije alkoolike, përveç birrave, përgatitje alkoolike për të prodhuar pije;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit, 

cigareve dhe purove, cigareve elektronike dhe avulluesve oral për duhanpirësit, artikujve të 

duhanpirësve, ndezes-çakmak;shërbime të informacionit, këshillimit dhe konsultave në 

lidhje me te cekurat më sipër.  
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(511) 25  Veshje; këpucë; mbulesa koke; xhupa me kapele(anoraks); shirita [veshje]; 

helmeta (kapela me grykë) e cila ekspozon vetem nje pjes te fytyres ( balaclavas); rripa 

[veshje]; rripa prej imitemi të lëkures; rripa prej lëkure; çizme; mushama e lehtë rrezistente 

nga shiu ( cagoules); kapele (dushi -); kapela [veshje koke]; veshja e jashtme liturgjike e 

veshur nga klerikët (chasubles); pallto; fustane; veshje për ushtrime; veshje te modës; 

xhaketa, çizme dhe jelekë peshkimi; thasë ne formë xhupave per veshje të peshkimit( 

smocks); këpucë futbolli (kopaçka); fanella (dresa)për futboll; këpucë me qafa pa lidhëse 

(gaiters)(-çizme-shoshonka); doreza; kapele; trikotazhë; xhaketa; xhinse-farmerka; veshje 

për kohën e lirë; veshje te kohës së lirë; veshje të lehta; veshje liturgjike (maniple); kollare; 

veshje mbrojtëse për sërf; gjempera pa mengë-jelek; replica veshje per tifozet e futbollit; 

veshje mbrojtëse, doreza, mbulesa koke dhe këpucësh (përveç atyre për mbrojtje nga 

aksidentet ose lëndimet); veshjeve te skijimit-kominoshe me krahrorë (salopeta); breza ose 

fjongo me ngjyra qe bahen prej krahu deri ne kofshen e kundert (saches); shalle; këmisha; 

këpucë; veshje për skija; maska për gjumë; veshje gjumi; mantela uniformë (smocks); 

çorape; artikuj sportivë (veshje) për përdorim kuajsh; artikuj sportivë [veshje]  për përdorim 

kuajsh; veshje sportive; veshje sportive rezistente; kapela sportivë (përveç helmetave); 

mbathje sportive, çizme për hecje; uniforma sportive; veshje sportive; kunja për këpucë 

futbolli ; pantallona të shkurtra për surf; kostume per larje; veshje termike; veshje 

trajnerësh; pantallona; bluza; veshje te mbrendëshme; jelekë; çizme per hecje; veshje të 

papërshkueshëm nga uji dhe të papërshkueshëm nga kushtet atmosferike; veshje të 

papërshkueshme nga uji; veshje rezistente ne kushtet atmosferike; kostume për trupi per 

zhytje po qe nuk janë rezistente ndaj ujit –veshet për ngrohjen e trupit(wet suits); shami 

koke (wimples); rripa dore [veshje]; të gjitha mallerat e përmendura me sipër, duke 

përjashtuar veshjet për çiklistët; pjesë, pajisje dhe komponente për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; kontabiliteti, 

mbajtja e librave dhe auditimi; Kontabiliteti;  faturat (hartimi i pasqyrave të deshmive -); 

administrimi (komercial -) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, i një 

programi zbritjeje për të mundësuar pjesëmarrësit të vendosin zbritje në mallra dhe 

shërbime përmes përdorimit të një kartele anëtarësie në zbritje, gara për qëllime reklamimi, 

programe të lojalitetit të konsumatorit-besnikrisë, skema të besnikërisë dhe stimulimit të 

klientit, programet e besnikërisë që përfshijnë zbritje ose shtytje-stimulim, programe 

shpërblimesh besnikërie, skema anëtarësie, abonim në gazeta [për të tjerët], skema 

stimuluese shitjeje dhe promovuese, programe stimuluese të promovimit të shitjeve, punë 

biznesi të franshizave, çështje biznesi të dyqaneve me pakicë; administrata në lidhje me 
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metodat e marketingut dhe shitjeve; shërbime të kartëles së besnikërisë administrative; 

përpunimi administrativ i urdhresave; shërbime të mbështetjes administrative dhe sherbimet 

e përpunimit të të dhënave; shërbime reklamimi, marketing dhe sherbime e promovimit; 

reklamimi për të tjerët në internet; shërbimet e reklamimit dhe marketingut të ofruara me 

anë të mediave sociale; reklamim me porosi postare; reklamimi i mallrave të shitësve të 

tjerë, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe krahasojnë me lehtësi mallrat e atyre 

shitësve; reklamimi veçanërisht i shërbimeve për promovimin e mallrave; shërbime 

reklamuese për promovimin e tregtisë elektronike; reklamimi përmes të gjitha mjeteve të 

komunikimit publik; këshilla në lidhje me menaxhimin e biznesit të klubeve të fitnesit; 

këshilla në lidhje me funksionimin e biznesit të klubeve shëndetësore; rregullimin dhe 

drejtimin e ngjarjeve reklamuese, panaireve dhe ekspozitave për qëllime biznesi dhe 

reklamimi; rregullimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve online  në 

internet; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; rregullimi i shfaqjeve për qëllime 

komerciale, shfaqjeve për qëllime tregtare, ekspozitave për qëllime reklamimi, ekspozitave 

për qëllime komerciale, prezantimeve për qëllime reklamimi, prezantimeve për qëllime 

komerciale; rregullimin e prezantimit të botimeve të të tjerëve ne internet online, në revista 

elektronike, në media informacionesh, në paketa mediatike, në shërbime telekomunikuese 

për të tjerët; shërbime të ankandit; auditimi; postimi i faturave; shërbimet e krijimit te 

brendeve, vlerësimit, pozicionimit, strategjisë dhe testimit të markës; shërbime të 

administrimit të biznesit për përpunimin e shitjeve të bëra në internet; këshilla dhe 

konsulencë biznesi në lidhje me franshingun; shërbime këshilluese biznesi; shërbime të 

analizës së biznesit dhe informacionit, dhe hulumtim të tregut; vlerësime të biznesit; 

ndihmë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; shërbime këshillimi dhe 

këshilluese biznesi; shërbime këshillimi biznesi në lidhje me menaxhimin, marketingun dhe 

promovimin e fushatave për mbledhjen e fondeve-mjeteve; analizave e të dhënave të 

biznesit; shërbime të informacionit të biznesit; pyetje (Kerkimet) ne lidhje me  biznesin; 

shërbime të inteligjencës afariste; hetimet e biznesit; konsulencë për menaxhim biznesi dhe 

organizim; menaxhim biznesi për dyqane, lokale argëtimi, hotele, artistë interpretues, 

personalitete sportive, pika shitje me pakicë, klube sportive, ambiente sportive, lokale 

sportive, sportistë, komplekse pishine, pika shitje me shumicë dhe pakicë; shërbime të 

menaxhimit të biznesit; shërbime të monitorimit dhe këshillimit të biznesit, përkatësisht, 

ndjekja e përdoruesve dhe reklamimi i të tjerëve për të siguruar strategji, depërtim-shiqim, 

udhëzime marketingu dhe për analizimin, kuptimin dhe parashikimin e sjelljes dhe 

motivimit të konsumatorit dhe trendet e tregut; rrjete biznesi; funksionimi afarist i qendrave 

tregtare dhe qendrave te mëdha  tregtare; shërbime këshillimi për organizimin dhe 

menaxhimin e biznesit; shërbime të planifikimit të biznesit; shërbime të promovimit të 

biznesit; hulumtim biznesi; shërbime të planifikimit strategjik të biznesit; shërbime klerike 

për marrjen e porosive të shitjes; mbledhja e statistikave të biznesit; administrata tregtare e 

licencimit të mallrave dhe shërbimeve per të tjerëve; shërbime këshillimi tregtar; 

informacion tregtar; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla 

për konsumatorët]; asistencë për menaxhim tregtar ose industrial; menaxhimi i ndërmarrjes 

[për të tjerët]; shërbimet e krahasimit të blerjeve; përpilimi i reklamave për përdorim në 

faqet e internetit në internet; përpilimi i informacionit të biznesit; përpilimi i informacionit 

në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi, prodhimi dhe 

shpërndarja e çështjeve të reklamave; përpilimin dhe mirëmbajtjen e drejtorive në internet; 

shërbime të regjistrimit të të dhënave kompjuterike; menaxhim i kompjuterizuar i 
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skedarëve; këshillimi në teknikat e shitjeve dhe programet e shitjeve; shërbime këshillimi 

në lidhje me marketingun; shërbime këshillimi në lidhje me publicitetin; planifikimi i 

korporatave; analiza e çmimit të kostos; shërbime të klubit të klientëve dhe shërbime të 

besnikërisë së klientit, për qëllime komerciale, promovuese dhe / ose reklamuese; 

përpunimi, sistematizimi dhe menaxhimi i të dhënave; demonstrimi i mallrave; shërbime të 

reklamimit dixhital; marketing dixhital; reklama direkte me postë; përhapja e çështjeve të 

reklamave; shpërndarja e materialit reklamues, marketing dhe promovues; shpërndarja e 

mostrave; riprodhimi i dokumenteve; parashikimi ekonomik; ekspertë të efikasitetit; 

agjenci punësimi; marketing i ngjarjeve; shërbimet e agjensisë së eksport-importit; 

ekspozita të shfaqjeve të modës për qëllime tregtare; shfaqje të modës për qëllime 

promovuese (organizimi i -); menaxhimi i skedarit (i kompjuterizuar -); franshingu 

(këshilla biznesi në lidhje me -); shërbimet e menaxhimit dhe rekrutimit të burimeve 

njerëzore; agjenci import-eksporti; informacion në lidhje me metodat e shitjes; shërbime 

informacioni në lidhje me reklamat; faturim; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; 

shërbimet e programit të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; reklamat e revistave; shërbime 

me pakicë për porosi me postë për veshje; reklama me porosi postare; menaxhim (shërbime 

këshilluese për biznes -); ndihmë për menaxhim; analiza e tregut dhe shërbime kërkimore; 

marketing; hulumtimi i marketingut; shërbime të marketingut; marketingun e mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve duke shpërndarë kupona; modelimi për reklamim ose promovim të 

shitjeve; shërbime të prerjes-shkurtimit të lajmeve; makina dhe pajisje me qira për zyra; 

reklamim on-line; reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; reklama në internet dhe me 

email, përfshirë zhvillimin dhe prodhimin e fushatave të mediave sociale dhe masave virale 

të marketingut; marketing online; shërbime të porositjes në internet; sondazhi i opinioneve; 

organizimi i programeve të besnikërisë së klientëve për qëllime komerciale, promovuese 

ose reklamuese; organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime komerciale ose 

reklamuese; organizimi i tërheqjeve të çmimeve për qëllime reklamimi; organizimi i 

promovimeve duke përdorur media audio-vizuale; organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë, skemave stimuluese, shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese; organizimi i 

ekspozitave, ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve tregtare për qëllime 

komerciale ose reklamuese; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; përgatitja e listës së 

pagave; konsulencë për menaxhim të personelit; rekrutimi i personelit; shërbime të 

fotokopjimit; vendosja e reklamave dhe shfaqjeve promovuese në faqet elektronike të 

arritura përmes rrjeteve kompjuterike; planifikimi i strategjive të reklamimit dhe 

marketingut; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; prezantimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të krahasimit të çmimeve; 

shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; 

sherbimet e demonstrimit të produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve; 

informacion për shitjen e produkteve; prodhimi i materialit reklamues dhe reklama; 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve duke shpërndarë kupona, me anë të një skeme kartelash shpërblimesh 

besnikërie, përmes programeve të kartelave të zbritjes, përmes administrimit të shitjeve dhe 

skemave nxitëse promovuese që përfshijnë pulla tregtare, duke dhënë pikë blerje për 

përdorimin e kartelave të kreditit, përmes ngjarjeve promovuese , përmes shpërndarjes së 

materialit të shtypur dhe konkurseve promovuese; promovimi i shitjes së shërbimeve [në 

emër të të tjerëve] duke aranzhu reklama; promovimi i garave dhe ngjarjeve, mallrave dhe 
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shërbimeve për të tjerët, mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit, ngjarjeve speciale, 

garave sportive dhe ngjarjeve; shërbime promovuese te cilat kanë të bejnë me ngjarjet e 

esportit; menaxhim promovues për personalitete sportive; shërbime promovuese; ofrimi-

sigurimi i një udhëzuesi të kërkueshëm për reklama në internet që paraqet mallrat dhe 

shërbimet e shitësve online në internet; sigurimi i hapësirës reklamuese në një faqe në 

internet; sigurimi i informacionit të biznesit përmes internetit; sigurimi i informacionit 

tregtar për konsumatorët; sigurimi i informacionit mbi produktin e konsumatorit përmes 

internetit; sigurimi i informacionit në lidhje me organizimin dhe kryerjen e programeve 

vullnetare dhe projekteve të shërbimit komunitar; sigurimi i informacionit të tregut në 

lidhje me produktet e konsumit; sigurimi i informacionit për blerje; sigurimi dhe 

shpërndarja e informacionit të biznesit, materialeve reklamues dhe reklamues në lidhje me 

ekspozitat, shfaqjet tregtare dhe ekspozitat për qëllime biznesi; sigurimi dhe shpërndarja e 

informacionit të biznesit, ndihma dhe këshillat për pjesëmarrësit në ekspozitë, vizitorët dhe 

ekspozuesit; sigurimi dhe marrja me qiratë hapësirës, kohës dhe medias reklamuese; 

sigurimi i një tregu online në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

sigurimi i informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e 

produkteve dhe artikujve që do të blihen; sigurimi i informacionit dhe shërbimeve 

këshilluese në lidhje me tregtinë elektronike; ofrimi i shërbimeve online të krahasimit të 

çmimeve; marrëdhëniet me publikun; publikimi i teksteve publike; Publicitete; shërbimet e 

zhvendosjes për bizneset; marrja me qira e hapësirës reklamuese, e kohës së reklamimit në 

mediat e komunikimit, e makinave dhe pajisjeve të zyrës, e makinave të fotokopjimit, 

automatet e makinave; kërkime për qëllime biznesi; shërbime kërkimore në lidhje me 

reklamën dhe marketingun; shërbime të shitjes me pakicë të veshjeve; shitja me pakicë e 

kartelave të parapaguara të palëve të treta për blerjen e veshjeve; sherbimet e shitjes me 

pakicë e kartelave të parapaguara të palëve të treta për blerjen e shërbimeve argëtuese; 

shërbime të rregullimit të vitrinave të dyqaneve të shitjes me pakicë; promovimin e shitjes; 

promovimi i shitjeve për të tjerët me anë të kartelave të privilegjuara të përdoruesve; 

promovimi i shitjeve përmes programeve të besnikërisë së klientit; promovime të shitjeve 

në pikën e blerjes ose shitjes, për të tjerët; shërbime sekretarie; shërbime për rregullimin e 

vitrinave të dyqaneve; kërkimi i sponsorizimit; pershkrimi i informacionit në një paketë 

mediatike ; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime të 

agjencisë së talenteve; përgatitja e taksave; shërbime telekomunikuese (rregullimi i 

pershkrimit te informacioneve në -) për të tjerët; shërbime telemarketing; përgjigjja 

telefonike për parapaguesit e padisponueshëm; reklamat televizive shërbime të shfaqjeve 

tregtare dhe ekspozitave tregtare; transkriptimi; shtypja; azhurnimi i materialit reklamues; 

përpunim teksti; shkrimi i teksteve publicitare; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime e shitjes me pakicë , me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e kimikateve për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si 

dhe në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastike të 

papërpunuara, përberës për shuarjen e zjarrit dhe  përberje  parandaluese per zjarr, 

përgatitje kalitjeje dhe bashkimi -saldimi, substanca për rrezitje të lëkurës  së kafshëve dhe 

mbrojtjen, ngjitës për përdorim në industri, shtuko(kit) dhe mbushës të tjerë paste, plehrash, 

plehëra-mbeturina, përgatitje biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me 

pakicë, me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave, bojrave, 

llaqeve, ruajtësve kundër ndryshkut dhe kundër demtimit të drurit, ngjyruesve, njollave, 
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bojërave për shtypje, shënjim dhe gdhendje, rrëshira natyrore të papërpunuara, metale në 

formë petë dhe pluhur për t'u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art, mordant-

fiksues, ngjyra, ngjyrosës, pigmente dhe bojëra, lëndë ngjyruese, ngjyra ushqimore, 

ngjyrosës ushqimi, kartrixhe-fishekë ngjyre toneri, të mbushura, për printerë dhe 

fotokopjues; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

kozmetikës jo-mjekësore dhe përgatitjeve higjienike, produkte dentare jo-mjekësorë, 

parfumeri, vajra esenciale, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim 

lavanderie, pastrim, lustrim preparate pastruese dhe gërryese, preparate për pastrimin e 

trupit dhe kujdesit për bukurinë, produkte kozmetikë, tualete, preparate të higjienës orale, 

parfumeri dhe aromë, përgatitje për pastrimin e kafshëve, ekstrakte aromatike; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aromave shtëpiake, përgatitjet 

e lavanderisë, përgatitjet e pastrimit dhe lustrimit të lëkurës dhe këpucëve, përgatitjet e 

pastrimit të automjeteve, sapun kundër djersitjes, antiperspirantë, përgatitje për rrezitje 

artificiale, locione për banjë, kripëra banje jo për qëllime mjekësore, zbutës të mjekrës, 

produkte për kujdesin e bukurisë, maska bukurie; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe me 

postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e preparateve zbardhuese dhe substancave të 

tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim, pastrues dhe gërryes, produkte të kujdesit 

për trupin, puder-pluhur trupi, krem per çizme, lustrues per çizme, agjentë pastrues për 

duar, preparate per  pastrim, pastrues, qumësht per pastrim për qëllime tualeti, material 

ngjyrosëse, pajisje kozmetike, përgatitje kozmetike për rrezitje të lëkurës, produkte 

kozmetikë -krem; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen 

e mjeteve  dentare, sapunëve deodorantë, deodorantëve, preparateve depiluese, 

detergjenteve, sapunëve dezinfektues, lëndëve ngjyrosëse (kozmetike), ngjyrave për 

mjekër, ujë kolonje , pllaka zmerile(gërrues) , rroba zmerile, rroba zmerile për pastrimin e 

thonjve, letër zemerile-grryese, vajra esenciale, tush per qepalla, kozmetikë për vetullat, 

lapsa për vetullat, xhel për përdorim në flokë, preparate për zbardhjen e flokëve, produkte 

për kujdesin e flokëve, ngjyrosës të flokëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave të flokëve, locione flokësh, përgatitje për 

vendosjen e flokëve, llak për flokët, përgatitje për valëzimin e flokëve, përgatitje për 

kujdesin e duarve, balsam buzësh [jo-mjekësor-], locione për qëllime kozmetike, grim, 

pluhur-puder grimi, preparate grimi, përgatitjet per heqjen e grimit, sapunët mjekësorë, 

kremrat hidratues, pastrues të gojës, preparate për kujdesin e thonjve, manikyrin e thonjve, 

përgatitjet për heqjen e llakut te thonjve, llak te thonjve; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjës me pakicë,  me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e përgatitjeve jo-mjekësore për përdorim pas 

rrojes, përgatitje tualeti jo-mjekësore, vaj për trupin, vajra për qëllime kozmetike, vajra për 

parfume dhe aroma, parfumeri, parfume, përgatitje për kujdesin e trupit, përgatitje për 

freskimin e frymëmarrjes [jo mjekuese], locione para rroje dhe pas rroje, shampo, preparate 

për rrojë, sapunë rroje, krem këpucësh, lustër këpucësh, dyll këpucësh; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e preparateve për dush, produkte për 
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kujdesin e lëkurës, përgatitje për lëkurën, sapunë, pastrues njollash, përgatitje për rrezitje 

dielli, pluhur talk, ngjyrues dhe locione të gjitha për flokët dhe mjekrën , pelhura e lagura 

me locione kozmetike, artikuj tualeti, ujë tualeti, gjera tualeti, peshqirë që përmbajnë 

përgatitje jo medicinale të tualetit, lpreparate për arje dhe banjo; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e vajrave dhe yndyrave industriale, dyllit, 

lubrifikantëve, thithjeve te pluhurit, lagështimin dhe përbërje për lidhje pluhuri, lëndë 

djegëse dhe ndriçues, qirinj dhe fitila për ndriçim, aditivë jo-kimikë të karburantit, lesh për 

përdorim si lëndë djegëse, qirinj të pemës së Krishtlindjes, energji elektrike, yndyrë për 

çizme, këpucë dhe lëkurë, dyll ndriçues, vajra për bojra-ngjyra; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qirinjve të parfumuar dhe aromatizues, 

pastrues (përbërje lidhëse pluhuri për -), fitilave te lyer me dyll,  vaj tekstil, përgatitje 

farmaceutike,  mjekësore dhe veterinare, përgatitje sanitare për qëllime mjekësore , ushqim 

dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje, 

suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë, allç , materiale për mveshje, material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e dezinfektuesve, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicidet, herbicide, 

fasha ngjitëse, ngjitëse për protezat, përgatitjet për freskimin e ajrit, analgjetikët, preparatet 

antiseptike, kulturat bakteriologjike për -), fasha dhe veshje, rripa për peceta sanitare 

[peshqirë], aromatizues të ajrit të makinave ; karbohidrate në formë të lëngshme; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime e shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e përçuesve kimikë për elektroda 

elektrokardiografike, kremëra të ftohtë për trajtimin e lëndimeve sportive, përgatitje për 

pastrimin e lenteve të kontaktit, shtesa dietike për njerëz dhe kafshë, pije dietike të 

adaptuara për qëllime mjekësore, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje, përgatitje dietike të ushqimit që kanë një 

përmbajtje të ulët yndyre [përshtatur për qëllime mjekësore]; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online  në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e ushqimeve dietike të përshtatura për personat që 

kanë çrregullime komplekse metabolike për qëllime mjekësore, substanca dietike të 

adaptuara për përdorim mjekësor, substanca dietike për përdorim mjekësor në kontrollin e 

peshës trupore, dezinfektues për qëllime higjienike, larje qensh, pije kryesisht mineralesh 

ose vitamina, barna për qëllime mjekësore, kuti të mbushura të ndihmës së shpejtë, pajisje 

shtesë ushqimore; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me 

shitjen e ushqimeve për personat që kanë çrregullime të ndërlikuara metabolike, fashë garze 

[veshje], preparate për pastrimin e duarve, komplete që përmbajnë përgatitje mjekësore, 

materiale për mveshje, zëvendësim vaktesh dhe përzierje dietike për pije, pluhurat 

zëvendësues të vaktit, ushqim mjekësor për sportistët, ushqime mjekësore për persona 

sportivë [vitamina ose minerale], preparate medicinale dhe substanca; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e përgatitjeve dhe substancave minerale dhe 

proteina, pije minerale [mjekësore], relaksues të muskujve, përgatitje dhe substanca 

natopatike dhe homeopatike, lëndë ushqyese dhe perberjeve ushqimore, shtesa ushqimore 
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dhe dietike , oksigjen për qëllime mjekësore, pesticide, përgatitje dhe substanca 

farmaceutike, përbërje bimore dhe ekstrakte për përdorim si suplemente dietike, suva; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e koncentrateve 

ushqimore dietike me pluhur dhe substancave dietike për përdorim në një program për 

zvogëlimin e peshës për qëllime mjekësore, përgatitjet për përdorim dietik, ushqime 

proteinash për konsum njerëzor [përshtatur për qëllime mjekësore], suplemente proteinesh, 

radium për qëllime mjekësore, preparate sterilizuese, stimulues të bërë nga vitamina; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te 

shitjes  me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e shiritave 

për fashim, shtesa vitaminash, dietike dhe minerale, pije vitaminash, përgatitje vitaminash, 

vitamina, ujëra [pije] për qëllime mjekësore, metale të zakonshëm dhe legurat te 

tyre,minerale, materiale metalike për ndërtim dhe konstruksione, ndërtesa të 

transportueshme prej metali, kabllo joelektrik dhe tela prej metali të zakonshëm, sende të 

vogla prej metali, kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kasafortave, sende të vogla të pajisjeve 

metalike, metale të papërpunuara dhe pjesërisht të përpunuara, duke përfshirë produkte të 

thjeshta të bëra prej tyre, shënja metali për automjete, shënja metali, çelësa dhe zinxhirë 

çelësash, brava, çelësa, zbukurime, kosha metalikë, çelësa, varese çelësash, shenja, statuja, 

statuja dhe figura te vogla , bronzi, trofe të bëra-punuara prej metali, kuti parash; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kutive, trofeve, modeleve të 

metaleve të çmuar, të gjitha të bëra tërësisht ose kryesisht nga metale të zakonshëm, 

makina, mjete makinerie, mjete të funksionuara me energji, motorë dhe makina , përveç 

automjeteve tokësore, komponenteve te bashkuesve të makinerive dhe përbërësve të 

transmisionit, përveç automjeteve tokësore, mjeteve bujqësore, përveç mjeteve të dorës që 

operohen me dorë, inkubatorëve për vezë, makinave automatike të shitjes; shërbimete 

shitjës me pakicë; shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e veglave dhe mjeteve të 

dorës, te cilat operohen  me dorë, takëm, krahë anësorë, brisk, mjete higjienike dhe bukurie 

të drejtuara nga dora për njerëz dhe kafshë, mjete ngritëse , mjete dore emergjence dhe 

shpëtimi, vegla kopshtesh, gërshërë, shtrengues hekuri, dana për mbeshtjellje, mbeshtjelles 

per qepalla, pajisje manikyrësh, gërshërë thonjsh, turpi thonjsh, pajisje pedikyrësh, gërshërë 

të mëdha të krasitjes, piskatore-pincetë, mashë, prerëse picash; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve 

te shkencës, hulumtimit, lundrimit, vrojtimit, fotografike, kinematografike, audio-vizuale, 

optike, peshimit, matjes, sinjalizimit, zbulimit, testimit, inspektimit, shpetimit te jetës,  apo 

aparate dhe instrumente te mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, te bosh Regjistrime digjitale ose analoge dhe mediave 
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per regjistrime dhe ruajtje, mekanizma për aparate që punojnë me monedha, kasa, mjete 

llogaritëse, kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike, kostume zhytjeje, maska 

zhytësish, veshë për zhytës; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje 

me shitjen e kapësave të hundës për zhytësit dhe notarët, doreza për zhytësit, aparate për 

frymëmarrje për not nën ujë, aparate për shuarjen e zjarrit, mbrojtës të barkut (për mbrojtje 

nga aksidentet dhe lëndimet) ), alarme, përforcues, antena, aparate dhe instrumente për 

regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit, të dhënave dhe / ose imazheve, aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë  online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve për përdorim me kompjuterë, 

kaseta audio dhe video dhe disqe, të gjitha në formë të regjistruar paraprakisht, aparate 

audio, regjistrime audio, altoparlantë audio, sisteme audio , makineritë e rishikimit 

automatik, çantat dhe kutitë e përshtatura posaçërisht për mbajtjen ose bartjen e pajisjeve 

portative, mobile, pajisjeve dore dhe tabletave dhe pajisjeve dhe aksesorëve për pajisje të 

tilla, bateri, bateri, elektrike, kuti baterie; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e karikuesve të baterive, dylbi, CD-ve të zbrazëta dhe të regjistruara 

paraprakisht, disqe, regjistra, shiritave dhe kasetave, shirita bosh për regjistrimin e audios 

dhe videos, mbrojtës të trupit, libra të regjistruar në disk, mbrojtës të gjirit, dollapë dhe 

mbështetëse të gjithë të përshtatur për aparate dhe instrumente audio, video dhe televizive, 

kabllo, makina elektrike, llogaritëse, kalkulatorë, kamera, film kamera, lente kamera; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kamerave, karta që 

përmbajnë një çip qark të integruar, karta të koduara me karakteristika të sigurisë për 

qëllime të vërtetimit autentik, karta që përdorin kujtime magnetike dhe kujtime të qarkut të 

integruar, mbajtes për telefona celularë , mbajtëse kutie të përshtatura për syze dielli, kaseta 

të përshtatura për dylbi, kutitë për celularët, kutitë për syzet dhe syzet e diellit, kuvertat e 

kasetave, aparate CD, kasetat e radios CD; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e CD romëve, telefonave celularë, zinxhirëve dhe kordave për syze dhe 

syze dielli, film kinematografik, i ekspozuar, aparate pastrimi për disqe të regjistrimit të 

zërit, orë (pajisje për regjistrimin e kohës)  dhe kohëmatës, veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, aparate që operojnë me monedha (mekanizma për -), 

televizione dhe video të kombinuara, kompakte disqe, revista të ndërmarrjeve të shkarkuara 

përmes internetit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me 

shitjen e aplikacineve te programeve te softuerit kompjuterik, programe softuer 

kompjuterike të aplikacioneve për pajisje portative, celularë, pajisje dore dhe tabletë, 

programe softuer  kompjuterike të aplikacioneve që kanë të bëjnë ose shfaqin lojëra, lojëra 

kazino, lojëra me letra , bixhoz ose bast, programe të lojërave kompjuterike dhe video 

lojërave, programe kompjuterike te lojerave te harduerit kompjuterik; pajisje periferike 

kompjuterike, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve kompjuterikë te softuerit, programeve kompjuterikë te softuerit dhe harduerit 

dhe të pajisjeve kompjuterike me funksione multimediale dhe interaktive, programe te 
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softuerit kompjuterik dhe programe kompjuterike të shkarkueshme ose të siguruara përmes 

internetit, programe te  softverit kompjuterik dhe programe kompjuterike që kanë të bëjnë 

me ose paraqesin lojëra, lojëra të bazuara në aftësi, lojëra kazino, lojëra me letra, bixhoz 

ose bast; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e programeve te 

softuerit kompjuterikë për telekomunikacion dhe komunikim përmes rrjeteve lokale ose 

globale të komunikimit, duke përfshirë Wi-Fi, internet, intranet, ekstranet, televizion, 

komunikim celular, celular dhe rrjete satelitore, terminale kompjuterike, kompjuterë, 

kompjuterë, kompjuterë laptopë dhe kompjuter fletorë, kompjuterë lojërash, përçues, 

elektrikë, kontejnerë për diapozitive të mikroskopit; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e kontrollorëve dhe tastierave të gjitha për ngrohje, ventilim, 

kondicionim të ajrit, ndriçim dhe sigurim, sportele, bartës të dhënash me çipa elektronikë të 

integruar, bartës të dhënash me çipa të integruar mikroprocesor , kaseta dixhitale audio, 

disqe dixhitale të gjithanshme, disqe dhe kaseta të gjitha për lojëra video, disqe drajver, 

disqe dhe kaseta të gjitha për lojëra video, disqe që mbajnë regjistrime video, aparate 

zhytëse; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve dhe softuerit dhe programeve të shkarkueshëm të kompjuterëve dhe lojërave 

video, softuer dhe programe të lojërave elektronike të shkarkueshme dhe lojërave video, 

botime elektronike të shkarkueshme, lojëra kompjuterike interaktive të shkarkueshme dhe 

lojë video softuer dhe programe, shkarkimi I pubkimeve, posacerisht, revista të kompanisë 

të shkarkueshme përmes internetit shitja me pakicë shitja online me pakicë perms internetir. 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen softuereve 

dhe programeve per lojëra kompjuterike dhe video lajëra per realitet te cilat mund te 

shkarkohen kapëse veshësh, mburoja per bërryla dhe mbrojtëse, aparate elektrike per 

pastrim, apatrate per valëziin e flokut, Instalacione elektrike per kontrollimin me 

telekomandë te operacioneve industrial, hekura elektrik, kablla teb energjisë 

elektrike,lustruesit elektrik te këpucëve, complete per kaçurrela me avull, sherbime te 

shitjes me pakicë online, shebime te shitjes me pakicë , shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen gypave me vakum, aparate dhe instrumente 

elektrike te gjitha per perdorim ne zyre,aparate elektrike per amvisni, elektrolizerë,  aparate 

elektrike per perdorim personal  per qellime galvanizimi,tabela te shpalljeve elektronike, 

programe elektronike te lojërave kompjuterike dhe  video lojërave, softuere per lojëra dhe 

video lojëra  kompjuterike, lojëra elektronike; sherbime te shitjes me pakicë, shitjes me 

pakicë online ne internet dhe shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e tabelave per porosi elektronike, tabela te shfaqura per informacione 

elektronike , publikime elektronike te distribuara perms e-majleve. kartelave të koduara dhe 

enkodues magnetikë, kartelave të koduara të çipave që përmbajnë programe të përdorura 

për aplikime financiare, programe besnikërie, programe shpërblimesh dhe preferencat e 

mbajtësve të kartelave, kabllot zgjatese, kabllo vazhduese , kutitë e syzeve, syze; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e syzeve, syzeve, syzeve të diellit, syze 

sportive dhe syze, syze noti, mburoja të fytyrës, aparate dhe instrumente të përpunimit të 

faksit, qarqe (të elektrizuara -), filtra për maska të frymëmarrjes, mbulesa fleksibile (me 

formë) për kontrollet e aparateve elektrike, tapa për larje dhe not, ekranet fluorescente, 
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korniza dhe lente për syze dhe syze dielli, korniza për syze; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për përdorim me marrës televizivë, 

programe softueri lojërash, syze për skijim, syze për përdorim në sport, barazues grafikë, 

aparate për modelimin e flokëve, aparate për velëzimin e flokëve , shirita për pastrimin e 

kokës, kufje, kufje, helmeta (me përjashtim të helmetave të çiklizmit), mbajtëse të 

përshtatura për telefona celularë, karta të ngopura me hologram, holograme; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e programeve interaktive të lojërave 

kompjuterike dhe video lojërave, softuere per lojë kompjuterike interaktive dhe video 

lojëra, softuere per lojë elektronike interaktive kompjuterike dhe video lojëra,  softuere dhe 

programe per lojëra kompjuterike dhe video lojera interaktive multimediale, levë-gjestik 

për përdorim me kompjuterë, kuti gjuboksi, makina karaoke, jastëk gjuri, mburojë dhe 

mbrojtës, kutitë e bartjes së laptopit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e mbulesave të laptopëve, lenteve për syze, syzeve dhe syzeve të diellit, 

rripave të shpëtimit, xhaketave dhe notuesve, filamente-fije te holla përçuese të lehta 

[fibrave optike], peshoreve të bagazhit, të dhënave magnetike transportues, disqe 

regjistruese, magnet, syze zmadhuese, masa, instrumente matëse, shirita matës, memorje, 

aplikacione mobile që përmbajnë softuer dhe lojëra të realitetit virtual; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e mbulesave të telefonave celularë, shiritat e 

telefonave mobil, telefonat celularë, telefonët pa kabëll, makinat e numërimit dhe 

klasifikimit të parave, aparate monitorimi, elektrik, dyshekë miu, jastëk miu, mbrojtës gojë 

(mburoja gome), mp3 player dhe pajisje elektronike digjitale portative dhe dore për 

regjistrim, organizim, transmetim, manipulim dhe rishikim të skedarëve të tekstit, të 

dhënave, fajleve audio dhe video; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve të navigimit për automjete [kompjutera në anije], 

odontoguard-aparate, makina per zyre, aparate dhe instrumente optike, aparate per thirrje-

pejgjer, hapamatës, periskop,  cd lojtarë-plejer personal  , stereo personale, pajisje 

telefonike, mbulesa telefonike [të adaptuara posaçërisht] dhe mbulesa për pajisje 

elektronike digjitale portative dhe dore, regjistra fonografësh, kaseta dhe disqe; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve 

fotokopjuese, aparateve dhe instrumenteve fotografike, kartelave të mbuluara me plastikë 

që përmbajnë materiale të shtypura [të koduara], prizave, folet e prizave dhe kontakteve të 

tjera [lidhjet elektrike]. , llogaritës xhepi, aparate dhe instrumente portabël audio, kartela 

magnetike të parapaguara, kohëmatës të programueshëm, pajisje mbrojtëse për përdorim 

personal per mbrojtje ndaj aksidenteve, veshje mbrojtëse dhe aksesorë; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e veshjeve mbrojtëse për zhytje, veshjeve 

mbrojtëse për pjesëmarrësit në sportet motorike [për parandalimin e aksidenteve], veshjeve 

mbrojtëse, mbulesave të kokës dhe këpucëve për përdorim në sport, syze mbrojtëse, syze 

dielli dhe syze mbrojtëse, helmeta mbrojtëse, makina per  shpimin e kartelave për zyre, 

radio kaseta, radio marrës, radio, radio orë, aparate regjistrimi, aparate për telekomandë; 
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shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime 

me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kostumeve të sigurisë se 

mbijetesës, aparate naviguese satelitore, satelitë dhe dekodera, peshore, kartela të koduara 

të sigurisë, gjysmëpërçues, mbulesa të formësuara për kontrollet e aparateve elektrike, 

bilbila-fishkellima sinjalizues, helmeta skateboard, kartela inteligjente, kartela të koduara 

magnetike, kartela elektronike të bartësit të të dhënave, kartela ngarkimi-mbushjeje, kartela 

bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela çipi, kartela me vlerë të ruajtur, kartela 

pagese; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kartave të 

parapaguara, çorapave, ngrohje elektrike, regjistrim i zërit, altoparlantë, altoparlantë me zë 

të lartë, zmadhues zeri kufjesh, kabllo zerimi, mbajtëse syzesh, syze sportive ( size), syze 

sportive, syze sportive, helmeta sportive dhe vizier-mbrojtese, pulla postare (aparati për të 

kontrolluar) rripa dhe këllëf për syze dhe syze dielli, rripa për syze dielli, syze dielli, 

mbrojtës të vershimeve, syze noti, shirita plejer; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online  në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e magnetofonave, shiritave, disqeve dhe flopy disqeve, të gjitha të 

regjistruara me programe kompjuterike, aparate telekomunikimi (përfshirë kartelat 

telefonike me parapagim ndërkombëtarë dhe kupona elektronikë-vaucere), instalime 

telekomunikuese, aparate dhe instrumente, aparate telekomunikuese (përfshirë kartelat 

telefonike me parapagim ndërkombëtarë dhe kupona-vauçere elektronikë), aparate dhe 

instrumente telefonike për përgjigje, aparate telefonike; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e telefonave, telefonave mobil, 

telefonave pa tel, antenave televizive, aparateve dhe instrumenteve televizive, 

televizioneve, televizioneve për marrjen e transmetimit satelitor, tokene për aktivizimin 

elektrik, aparate dhe instrumente elektronike dhe  telekomunikuese, transformatorë, 

akordues, pllaka rrotulluese, aparate dhe instrumente për shkrim makine, pajisje për ruajtjen 

dixhitale; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

aparateve dhe instrumenteve video, kamera video, video disqeve plejer, softuere  të lojërave 

video, lojëra video, aparate për regjistrim video, programe realiteti virtual te lojërave 

kompjuterike dhe video lojërave, softuer realiteti virtual te lojërave kompjuterike dhe 

programe lojërash video, kufje dhe helmeta të realitetit virtual, njësi të shfaqjes vizual, 

makina votimi, monitorë të ekranit video të pershtateshem per bartje, aparate dhe 

instrumente të përpunimit të fjalëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e aparateve dhe instrumenteve kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrëve artificiale, syve dhe dhëmbëve, artikuj ortopedikë, materiale qepjeje, pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për persona me aftësi të kufizuara, aparate 

masazhesh, aparate, pajisje dhe artikuj për foshnje në gji, fasha, pako të ftohta dhe të nxehta 

për qëllime mjekësore, maskë dhëmbësh për fytyrë dhe doreza dentare; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbështjellësve elastik për 

gjymtyrë dhe nyje për përdorim mjekësor, maska për fytyrë për përdorim mjekësor, 

mbrojtës të dëgjimit, aparate neoprene-mbajtese për gjymtyrë dhe nyje për përdorim 

mjekësor, makina ortodontike dhe instrumente për qëllime dentare, instrumente protetike 
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për qëllime dentare, mbështetëse sportive, fasha pezulluese për përdorim në sport; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve dhe instalimeve për ndriçim, 

ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me ujë, qëllime 

sanitare, aparate dhe instalime për ftohje, skarë për Barbecue (gurë lavë për përdorim në -), 

ajër i kondicionuar (instalime për -), llamba për valezim, qeset e sterilizimit të 

disponueshëm; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

filtrave për ujë të pijshëm, çakmak gazi, shkopinj, aparate dhe pajisje për tharjen e flokëve, 

aparate ngrohëse, shishe me ujë të ngrohet, hidrantë, llamba, karburant bërthamor dhe 

material moderues bërthamor (instalime për përpunim), radiatorë, elektrikë, frigoriferë, 

krijues smogu, ulëse tualeti, pishtarë për ndriçim, llamba me rreze ultravjollcë, jo për 

qëllime mjekësore, instalime ujitjeje, automatike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e automjeteve, aparate për automjete per lëvizje nga toka, ajri ose uji, 

mburoja të ekranit të makinës dhe roletne-perde dielli, rregullime makinash, mbulesa për 

uleset e makinave, automjete elektrike, makina dore, tuba të brendshëm (veshje riparimi për 

-), karroca per blerje-pazar, sajë, pajisje automjetesh, përbërës dhe pjesë të përfshira në këtë 

klasë, goma të rrotave të automjeteve [goma], pajisje të gomave të rrotave të automjeteve, 

pajisje dhe pjesë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e xhamave 

te perparme te automjeteve, armëve të zjarrit, municionit dhe predhave, eksplozivëve, 

fishekzjarreve, metaleve të çmuar dhe legurat të tyre, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar, instrumente horologjike dhe kronometrike , orë alarmi, shënja prej metali të çmuar, 

kuti, kuti prej metali të çmuar, rrathë, kutitë për orë dhe orët, kutitë për prodhimin e orës, 

zinxhirë prej metali të çmuar, kutitë e orës, akrepat e orës, orët; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e manshetave, kapëse per kollare, kunja 

lidhëse, imitim ari,  kuti margaritaresh prej metali të çmuar, margaritarë dhe imitim 

margaritaresh, kuti margaritaresh, unaza çelësash, enë kuzhine të metale të çmuar, medalje, 

shënja prej metaleve të çmuar, unaza qirinjsh prej metali të çmuar, akrepa lëvizje për orë 

dhe orët, zbukurime të metaleve të çmuar, unaza që janë stoli, orë sportive, instrumente për 

mbajtjen e kohës; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e 

xhinglave, trofeve, kopsave të rripave, të gjitha prej metali të çmuar ose të veshura me to, 

breza per orë, rripa per orë, orë, orë dore, instrumente muzikorë, mbajtes instrumentesh 

muzikëore dhe qëndrus-mbeshtetes për instrumente muzikorë, shkopinj dirigjentë, letër dhe 

kartuç, materiale të shtypura, material për lidhjen e librave, fotografi, letër shkrimi dhe 

pajisjet e zyrës, përveç mobiljeve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjitësve për artikuj shkrimi ose shtëpiake, materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë, brusha boje-ngjyre, materiale udhëzuese dhe mësimore, 

fletë plastike, filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim , lloji i printerëve, blloqe shtypi, 

ngjitës për qëllime shkrimi, shpërndarës shiritash ngjitës  muri [rekuizitat  e zyrës], ngjitës 

për artikuj per qellime shkrimi ose shtëpiak, agjenda, albume; shërbime e shitjeve me 

pakicë, sherbime  e shitjeve me pakicë online në internet; shërbime të shitjes me pakicë në 
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internet, shërbime e shitjeve me pakicë,   me shumicë dhe me  postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e modeleve të arkitektëve, materialeve të artistëve, çanta [pliko, qese] letre 

ose plastike, për paketim, bllok shënimesh, material për lidhjen e librave, libra, revista 

[botime periodike] , broshura, afishe dhe publikime të tjera të shtypura, broshura, 

kalendarë, kartona të bëra prej plastike [përveç te  koduara ose magnetike], kutitë për 

stilolapsa, kutitë për artikuj shkrimi, katalogët, shandanët, busullat; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e dekalcomanive, fletëve të tavolinës, 

ditareve, skedarëve të dokumenteve [shkrimi], tabelave të vizatimit, instrumenteve të 

vizatimit, gomave, programeve të ngjarjeve, fllomaster lapsave, kartelave të dhuratave , 

kupona- vauçere dhuratë, shkopinj ngjitës, kartolina përshëndetëse, shami letre, theksues- 

shenjues, libra të indeksuar për regjistrimin e informacionit në lidhje me trajnimin e fitnesit, 

stilolapsa me ngjyrë, ngjyrë për stilolapsa; shërbime te shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me për shitjen e materialit udhëzues dhe mësimor (përveç 

aparateve), etiketës së bagazhit prej lëkure, revistave, stilolapsave (shkrimi), gazetave, 

librave, fletoreve të shënimeve, programeve zyrtare [materiale të shtypura], brusha te 

piktorve, letrave, kartuçit dhe mallrave të bëra nga këto materiale, të papërfshira në klasa të 

tjera, pastel [shkumësa], lapsa, mprehësa lapsash,stilo lapsa, lapsa; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e revistave periodike [materiale të shtypura], 

fotografi, film plastik për ambalazh, materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasat e tjera), postera, agjenda të shtypura, material të shtypura, publikime të shtypura, 

bileta të shtypura, lloje te printerëve, blloqe shtypëje, shënime të lëvizshme  vetngjitese, 

tatuazhe të lëvizshme , redaktura, qese plastike [bartëse] pazari, programe suveniresh, pulla 

[vula], makinë kapëse -heft; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e makinave ngjitese-heft, kartolinave, klisheve, pëlhurave , makinave te shkrimit  

dhe rekuizitave te zyrës (përveç mobiljeve), diagrame muri për t'u përdorur si ditarë, 

diagrame muri për t'u përdorur si ditarë, pllaka të bardha, gome të papërpunuar dhe gjysëm 

të përpunuar, gutta-perka, goma, asbest, liskune dhe silikate dhe zëvendësues për të gjitha 

këto materiale, plastika dhe rrëshira në formë të ekstuduar për t'u përdorur në prodhim; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime te shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e materialeve të 

paketimit, ndalimit dhe izolimit, tubave fleksibël, tubave dhe gypave, jo prej metali, lëkure 

dhe imitime të lëkurës, lëkurave të kafshëve dhe peliqe, bagazhe dhe mbajtja e çantave, 

ombredhave dhe çadrave te diellit, shkopinjtë e ecjes, kamxhiku, parzmore dhe shale 

kuajsh, jakë, rripa dhe rroba për kafshë, portofole arti [kasa], artikuj bagazhesh, çanta 

atletike, çanta atashesh; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

mbajtesve të fëmijëve dhe foshnjeve, çanta shpine, bagazh, çanta, çanta për pajisje 

udhëtimi, çanta plazhi, çanta rripash, çanta beli, rripa të punuar prej lëkure imituese, rripa të 

punuar prej lëkure, çanta ne formë plikoje-kuleta , çanta per çizme, aktçanta, kutitë e 

kartelave të biznesit, çanta kampingu, çanta nga thupra, kutitë e kartelave, mbajtëse 

kartelash, mbajtëse të çeqeve, bagazh dore, kutitë, kutitë për telefonat mobil; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 
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pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e rasteve, çanta terheqese, çanta 

kozmetike, kaseta kartash kreditimi, mbajtëse të kartelave të kreditit, çanta per pelenë, 

kaseta dokumentesh, çanta kampimi, çanta mbrëmjesh, fiksime dhe rripa prej lëkure, 

aparate bartëse në kornizë në natyrën e çantave të shpinës për bartjen e foshnjave, 

kornizave për çantat e dorës, kornizave për ombredha, çantave të rrobave, karrike të 

ombrellave së golfit, ombredha të golfit, çantave të palestrës, çantave të dorës, te pajimeve, 

çantave të dorës; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, 

shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e lëkurave, 

çantave te shkopave, mbajtësve, batanijeve të kuajve. ,pajisjeve te kuajve, pajisjeve te 

kuajve dhe artikujve per kuaj, kuti çelsash, lidhese per çelsa të bëra prej lëkure që 

përfshijnë unaza çelësash, mbajtëse çelësash, çanta çelësash, çanta shpine, lidhëse (lëkure -

), rripa (lëkurë -), artikuj prej lëkure duke përfshirë litarin e kuajve dhe artikuj të kuajve, 

portofole lëkure [mbulesa], bagazh, etiketa të bagazhit; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e rripave të bagazhit, çanta per perdorim  mbremjeve, bagazh 

per mbremje, çanta shporta, çadra dielli, libra xhepi, portofola xhepi, portofole, çanta per 

letra, çanta, çanta, çanta regjistrimi, shalë kalurim, shalë kalurimi, çanta shpine, shale 

kuajsh, çanta shkollore, thasë shkolle, çanta shpine nxënësish, çanta këpucësh, çanta pazar, 

karroca pazar [çanta pazari me rrota), çanta shpatullash, lëkura dhe peliçe, çanta sportive, 

çanta sportistesh;  rripave per kepuce patinazhi, valigjeve,çantave te makiazhit,çanta 

ngarkese, çantave te udhetimit, mbathjeve te udhetimit, mbathjeve, mbajteseve te 

ombredhave,ombredhave, çantave te belit, pako beli, çanta per çanta rreth beli, çanta rreth 

trupi, shkopa per hecje, kuleta,kuleta te cilat kapen ne bel, kamxhik, tabala te cilat perdoren 

si ditarë, tabela te bardha, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e materialeve, jo prej metali, për ndërtim dhe konstrukcione , tuba të ngurtë, jo prej 

metali, për ndërtesë, asfalt, zift, katran dhe bitumen, ndërtesa të transportueshme, jo të 

metalit, monumente, jo prej metali, orendi, pasqyra, korniza fotografish, kontejnerë, jo prej 

metali, për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të përpunuara, brirë, dhemb 

balenë ose margaritar; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

predhave,  material i butë i bardhë si argjila i përbërë nga silikat magnezi i hidratuar,  

(meerschaum), qelibar të verdhë, shtroja [përveç liri], shtretër për kafshët shtëpiake 

shtëpiake, byzylykët (identifikimi), jo prej metali, për qëllime spitalore, kabllo ose kapëse 

tubash prej plastike, mobilje kampingu., varëse rrobash, unaza perde , dekorime prej 

plastike për produkte ushqimore, dërrasa ekrani, dyshekë prej shkumës per kamping, pajisje 

mobiljesh, jo prej metali; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime e shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e  shportave (të thurura, zakonisht të mëdha, që përdoret për transportin e 

sendeve)[hampers], jastëkëve të fryrë [të ndryshem nga ata për përdorimit mjekësor] për 

vendosjen rreth qafës, manekine, jastëkëve, çantave të gjumit, enëve të shtëpisë ose 

kuzhinës dhe kontejnerë, enë gatimi dhe sendesh shtepiake, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve, krehrave dhe sfungjerëve-shpuzave, brushave, përveç brushave të piktorëve, 

materialeve për prodhimin e brushave, artikujve për qëllime pastrimi; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qelqit të papunuar ose gjysëm të 
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përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit, enëve të qelqit, porcelanit dhe enëve prej balte, 

shporta për përdorim shtëpiak, kriklla-gota te mëdha birre, tas-bokall dhe enë, brusha , 

pjesë e pajisjeve qe lirojnë ngrohje (stufa, shporeta…) mbajtëse qirinjsh, unaza qirinjsh prej 

metali të çmuar, shandanë prej metali të çmuar, zbukurime kineze, instrumente pastrimi [të 

operuara me dorë], kokteje  shakers, gjezve kafeje jo elektrike, enë shtëpiake; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kontejnerëve shtëpiak të gjithë 

prej metali të çmuar, kontejnerë për ushqim, kontejnerë për përdorim shtëpiak për qëllime 

magazinimi, enë gatimi, çanta ftohëse, çanta ftohëse për karrem peshkimi, enë kozmetike, 

filxhanë, artikuj dekorativë të bërë nga qelqi,dekorime kineze, punime porcelani i 

zbukuruar kinez, enë prej porcelani, enë prej balte ose porcelani, shishe per pije, kashtë 

pijesh, enë për pije, figurina, stenda prej hekuri të sheshtë, vazo lulesh, shishe uji të 

palosshme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

nxjerrësve të lëngjeve të frutave (të operuara me dorë), artikuj prej sendesh per dhuratash 

dhe vepra arti, të gjitha të bëra prej  punime kineze prej kockash, kristal kinez, enë prej 

argjile, qelqi, porcelani ose terrakota, qelqi, të papunuara ose gjysëm të përpunuara [përveç 

qelqit të ndërtimit], enë shtëpiake ose kuzhinë dhe kontejnerë, kova akulli, kurthe insektesh, 

bokalla dhe enë për pije, kazan, enë kuzhine dhe amvisëri dhe kontejnerë, kuti dreke; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitja e figurave në miniaturë, 

miksera [jo-elektrike-] për përzierjen e pijeve, miksera, manual [koktej shakeri], kriklla-

gota te medha, instrumente dhe materiale jo elektrike, të gjitha për pastrim, zbukurime, 

shporta pikniku (të pajisura -), përfshirë enët, pjatat , sende prej porcelani, kashtë pijesh të 

ripërdorshme, kashtë të ripërdorshme, pjata prej metali të çmuar, shishe shaker, shishe 

sportive, lesh çeliku, enë per ruajtjen e ushqimit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e enëve të magazinimit për përdorim shtëpiak, kashtë, rezervuarë, çanta të 

izoluara termikisht për përdorim shtëpiak ose kuzhinë ose përdorim në transportimin dhe 

ruajtjen e ushqimit dhe pijeve, kontejnerë të izoluar termikisht për ushqim, balonë të izoluar 

termikisht për përdorim shtëpiak, brusha dhëmbësh, kruese dhëmbësh, tabaka për qëllime 

shtëpiake, kuti stolishë, vazo dhe urna-vazo me kapak, shishe uji, kanaçe, artikuj 

kopshtarie, vepra arti; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e litarëve dhe telave, rrjetave, çadrave-tendave dhe tarpaulinave-ceradave, 

tendave të materialeve tekstili ose sintetike, velave, thasëve për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve me shumicë, material mbushes , materiale amortizimi dhe mbushjeje përveç 

letrës, kartuçit, gomës ose plastikës, mbulesa të papërshtatshme, materiale tekstili me fije të 

papërpunuara dhe zëvendësuesit e tyre, lecka dylli, mbulesa për kamuflazh; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e fijeve dhe tjerrëve, për përdorim tekstili, 

fije pambuku dhe fije tjerr, fije qepjeje dhe fije-tjerr, fije mëndafshi dhe fije-tjerr, fije leshi 

dhe fije-tjerr, pe pambuku, mëndafshi dhe leshi, tekstile dhe zëvendësime për tekstilet, 

pelhura shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, banderola, pelhura per banjo, mbulesa 

shtrati dhe tryezë, rroba krevati, mbulesa shtrati, çarçafë, shtroja shtrati, perde roll (roletne), 

mbathje, mbulesa (kapaku i pajisur i tualetit -) prej pëlhure; shërbime të shitjes me pakicë, 
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shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë 

dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbulesave për jastëkët, mbajteseve te 

fjongave te perdeveve, perde, mbulesat e jastëkëve, mbulesat e jorganit, jorgan, jorgan me 

pupla, peshqirët e fytyrës, fanella, mbulesat e mobiljeve, facoleta, peshqirë kuzhine, 

pëlhura prej liri dhe tapiceri, veshje fetare [veshje], peceta, pëlhura tekstili jo të endura, 

këllëfë jastëkësh, mbulesa jastëkësh, batanije tekstili të printerave, mbulesa jorgani, 

jorganë, qilima, çarçafë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me pakicë shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

perdeve të dushit, qefinave, çantave të gjumit, rrobave të tryezës, pëlhurave të tryezës, 

mbulesave të tryezave, liri tavoline, rroba tavoline, mbulesa tavoline,pecetave, peshqirë 

çaji, perde tekstili me shirita(pelmets), mallra tekstili, materiale tekstili, tekstile për 

prodhimin e artikujve të veshjeve, peshqirë, peshqirë tekstili, qilima udhëtarësh, qilima 

udhëtimi (mbulesa te gjujve), mbeshtjellese-, mbulesa muri prej tekstili, dorashka larëse, 

rrip pëlhure të bardhë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e veshjeve, këpucëve, mbulesave të kokës, anorakëve-xhup me kaper, shiritave te dores ( 

veshje), kapela me qafë (balaclavas), rripa [veshje], rripa te punuar prej lëkure të imituar., 

rripa të punuar prej lëkure, çizme, ], xhaketa te lehta te pa pershkueshme nga uji deri ne 

gjunj (cagoules), kapele (dush -), kapele [veshje koke)  veshje te jashtme pa mengë 

(chasubles), pallto, fustane, veshje ushtrimi, veshje mode, xhaketa peshkimi, çizme dhe 

jelekë për peshkim, bluza peshkimi, çizme futbolli, fanella futbolli, kepucë me qafa pa 

lidhese, doreza, kapele, trikotazhë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e xhaketave, xhinseve, veshjeve të kohës së lirë, veshjeve të kohës së lirë, 

veshjeve të lehta, veshjeve liturgjike, kollare, veshje mbrojtëse për surfing, xhempera pa 

mengë-jelek, replike  komplete futbolli , veshje sigurie, dorashka, mbulesa koke dhe këpucë 

(përveç mbrojtjes nga aksidentet ose lëndimet), complete skijimi (salopettes), mbajtese 

krihesh, shalle-facoleta, këmisha, këpucë, veshje për ski, maska gjumi, veshje gjumi, bluzë 

burrash, çorape; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

artikujve sportivë (veshje) për përdorim kalorësish, artikuj sportivë [veshje] për përdorim 

kaloresish, veshje sportive,  gjera te veshjeve sportive, mbulesa sportive (përveç helmetave) 

, këpucë sportive, çizme ecje, uniforma sportive, veshje sportive, kunja për çizme futbolli 

[këpucë], pantallona të shkurtra per surf, rroba banje, veshje termike, veshje per ushtrime, 

pantallona, bluza, të brendshme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e jelekëve, çizme per ecje, veshje të papërshkueshme nga uji dhe 

ndryshimeve te motit, veshje të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga 

ndrysjhime te motit, kostume zhytesish, mbeshtjellese koke,qafe dhe nji pjese te 

fytyres(wimples), rripa dore [veshje], dantella, gersheta dhe qëndisje , dhe shirita dhe harqe 

galanterie, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, lule artificiale, zbukurime flokësh, 

flokë artificiale, kuti për gjilpëra, brosha (aksesorë veshjesh), kopsa (pajisje veshjesh); 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te 

shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e fiksimeve për 

veshje, fiksime për flokë, zbukurime për flokë, kapëseve flokësh, gjilpëra për thurje, jastëkë 

per gjilpëra dhe gjilpera, shënjat e risive zbukuruese, lidhësa këpucësh, numra 
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konkurentesh,, zinxhirë, pajisje për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili dekorativë, 

qilima, shtroja, dyshekë dhe shtroja, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e varjeve në mur, jo të tekstilit, terren imitimi bari, letër-muri, dyshekë makinash, dyshekë, 

mbulesa artificiale të tokës, mbulesa muri dhe tavani, dyshekë për yoga, lojëra, lodra dhe 

lojëra, aparate video lojërash, artikuj gjimnastikor dhe sportiv, dekorime për pemët e 

Krishtlindjeve, aparate për boks, aparate për të luajtur lojëra aftësie, aparate për të luajtur 

sporte, aparate për skjim; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e aparateve për përdorim në lojën e futbollit, mjeteve te harkut, pemë artificiale të 

Krishtlindjeve dhe stendat e pemës së Krishtlindjes, lojëra tavëll, çanta të përshtatura për 

bartjen e artikujve sportivë, çanta të dizenjuara posaçërisht për  skijim dhe sërf, çanta të 

përshtatura posaçërisht për pajisje sportive, balona, topa, topa që janë artikuj sportivë, topa 

për lojëra; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë , shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

topave për përdorim në sporte, topa duke përfshirë topa tenisi, raketa tenisi, raketa skvosh 

dhe mallra dhe pajisje të ngjashme në këtë klasë, maska bejsbolli, shkopa për tifozeri 

skuadre, shkop, shkop për sport, shkop për sport, lojëra bordi, trup mbrojtës, aparate për 

ndërtimin e trupit, aparate për ndërtimin e trupit, artikuj sportivë për përdorim në lojëra 

reket; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

aparateve për ndërtimin e trupit / aparateve për trajnimin e trupit / aparateve për rehabilitim 

(trup-), mbrojtës të gjoksit, ekranet e maskimit [artikuj sportivë], lojëra me letra, raste te 

përshtatura për bartjen e aparateve sportive, lojëra me dame (letra), shah, dekorime të 

Krishtlindjeve, stendat e pemëve të Krishtlindjeve, pemët e Krishtlindjeve nga materiali 

sintetik, pajisjet e lojërave të operuara me monedha, lojërat kompjuterike, copa te vogla 

letre ose  shiritave ose nga fije te metalit te cilat hudhen ne ajer me rastin e festave apo 

ahengjeve (konfeti); shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

çantave të kriketit, shigjetave per pikado, shigjetave, mbrojtësve  te shigjetave te pikados 

(artikuj sportivë), lojërave elektronike, pajisjeve ushtrimore, aparateve të udhëtimit në 

panaire, grepave të peshkut, aparate dhe artikuj të peshkimit, vegla peshkimi, shuplaka dore 

[artikuj sportivë], pajisje fitnesi, makina ushtrimesh fitnesi, dorashka futbolli, gola futbolli 

ose futboll, copa lojërash, lojëra; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për përdorim me marrës televizivë, aparate 

lojërash, lojëra në lidhje me lojëra aftësie, lojëra në lidhje me sporte, dorashka për qëllime 

sportive [përshtatur posaçërisht për] , rrjetat e golit, shtyllat e golit, çantat e golfit, me ose 

pa rrota, rrogozë golfi, artikuj dhe aparate gjimnastikore dhe sportive, ushtrues dore, 

ushtrues dore [përveç atyre për përdorim terapeutik]; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e lojërave elektronike  me dorë, 

mbrojtëse dore të adaptuara për përdorim sportiv, pajisje dore dhe portative për lojëra, 

mbrojtës kukash të bërë posaçërisht për perdorim ne mbrojtje kur  luan sport [pjesë të 

costume sportive], objekte plastike ose gome te mbushur me ajr para perdorimit (inflatable) 
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në natyrën e topave të futbollit, topave të futbollit, basketbollit, volejbollit, topave të fryrë 

për sporte, patina –roler,  bashkim figurash, kaleidoskop, mbrojtës të gjurit [artikuj 

sportivë]; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë, shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e 

mbrojtësve të gjurit të përshtatur për përdorim ndërsa lozin sporte, mbrojtës të gjurit për 

përdorim kur marrin pjesë në lojera sportive, mbrojtës të këmbëve të përshtatur për të lozur 

sport, mbrojtës të këmbëve të adaptuar për të lozur sport , mbrojtes gjunjesh [artikuj 

sportivë], figurinat ushtarake [lodrat], risitë, risitë për festa, vallëzimet [favoret e parti-

festa], pishinat lundruese, kapelet e festash prej letre, pjesët dhe pajisjet e aparateve për 

skija; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e pjesëve 

dhe pajisjeve për lojëra dhe gjera lojërash, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura., 

ushtrime fizike (makina për -), shina plastike, çadra lojërash, pajisje sheshi lojërash, lojera 

me letra, lojëra, patina me rrota, anije me  vela, gërvishtje për të luajtur llotari, mbrojtëse 

shinash për përdorim atletik, mbrojtese gjuri  [artikuj sportivë], drrasë e ngusht me dy rrota 

(skateboard), tabela surfi, dëborë, ski, patina; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbimete shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e lojërave të aftësive, fleteve te lojrave aftësie, pajisje lojërash 

aftësie, topa dhe shenja  per nje lloj loje biliardo (snooker), tavolina per lojë biliardo, rrjeta 

për topa futbolli, lodra të buta, suvenire, artikuj sportivë ; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicëonline në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e artikujve sportivë për përdorim në boks, 

gjimnastikë, atletikë brenda dhe ne  fushë, dhe për përdorim në lojërat e badminton, skvosh, 

hokej, hokej mbi akull, futboll, sport ekiporë qe luhet me shkop dhe top (lakros), pesëshe, 

pingpong, netball( është një sport me top që luhet nga dy ekipe me shtatë lojtarë), lojë me 

birila, tenis në lëndinë, kriket, kroket, golf në orë, golf , lojë me hudhjen e  rratheve 

(quoits), disqe dhe vendosja e golfit, vaterpolo, bouling, volejboll, sporte të ngjashme me 

hokej, sporte duke përfshirë përdorimin e topit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë,  shumicë dhe me postë 

direkte në lidhje me shitjen e klubeve për golf dhe polo, artikuj sportivë për përdorim në 

lojë futbolli [përveç veshjeve ose artikujve për qëllime mbrojtëse]  futbolli ose pole futbolli, 

artikuj sportivë për përdorimi në lojëra reketi, artikuj sportivë për veshje të përshtatura për 

përdorim në sporte specifike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e artikujve sportivë përfshirë artikuj dhe pajisje për lojërat e tenisit, skvosh, 

pingpong, softball, golf, badminton, volejboll, basketboll, bejsboll, hokej në akull dhe 

hokej, çanta sportive, pajisje dhe aksesorë sportivë, dorashka sportive, biçikleta statike per 

ushtrime, mbrojtës stomaku [përshtatur për përdorim në një sporte specifike], materiale me 

tela për raketa sportive; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

ë internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e shiritave thithëse të djersës për reket, pishina [artikuj për lojë], rrjeta dhe vende tenisi, 

çanta termike tenisi, biçikleta lodra, shkopinj shkëlqyes loder, lodra figura në miniaturë, 

pemë artificiale e Krishtlindjeve dhe stenda të pemës së Krishtlindjes, kamionë loder, lodra 

dhe lojëra, aparate stërvitore për përdorim në lidhje me futbollin, bilbila, mbrojtës dore për 

përdorim atletik; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 
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mishit, peshkut, shpendëve dheshtazeve te  gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, pelte-xhelatinë, reçel, komposto, vezë, 

qumësht , djathi, gjalpi, kosi dhe produktet e tjera të qumështit, vajrat dhe yndyrnat për 

ushqim, patate te skuqura -krispi, vaktet e përgatitura, përgatitjet proteinike në formën e 

shufrave për konsum njerëzor, rostiçeri [produkte ushqimore]; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kafesë, çajit, kakaos dhe kafesë artificiale, 

orizit, makaronave dhe petëve, tapiokës dhe sagos, miellit dhe përgatitjeve të bëra nga 

drithërat, buka, pasta dhe ëmbëlsira , çokollatë, akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të 

ngrënshëm, sheqer, mjaltë, rrush të thatë, maja, pluhur pjekje, kripë, erëza, melmesa, bimë 

të ruajtura, uthull, salca dhe erëza të tjera, akull (ujë i ngrirë); shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicëdhe postë direkte  në lidhje me shitjen e pijeve të bëra nga drithëra, biskota, bukë, 

ëmbëlsira dhe pasticeri, kek, përgatitje drithërash, pije me bazë çokollate, pije çokollate me 

qumësht, pije me bazë kafe, pije kafeje me qumësht, aromatizues kafeje, ëmbëlsira për 

zbukurimin e pemëve të Krishtlindjes, biskota, derivate të niseshtesë së misrit në formë 

pluhuri për të bërë pije, dekorime të ngrënshme për ëmbëlsira; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e akujve të ngrënshëm, shufra energjie, 

aromatizues [përveç vajrave thelbësorë] për pije, brum tortesh (fondans), sherbeti akulli, 

sorgje akulli, akull, pluhur të menjëhershëm për prodhim pije me aromë, salcë domatesh-

ketchup, byrekë me mish, mustardë, aditivë jo-mjekësorë për pije: pije të gazuara me një 

kafe, bazë kakao ose çokollate, pjekurina [pasta], pite, pica, kokoshka-kupa, pluhur për 

prodhimin e pijeve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në 

internet, shërbime të shitjes mepakicë, me  shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e preparateve për përdorim si aditivë dietikë për konsum nga persona sportivë, 

përgatitje të bëra nga drithëra për ushqim, shirita drithërash me  proteina, shukta ushqimore 

proteinash., puding, sanduiçe, salca, shufra (ushqime), ushqime grimesirash, thekër, pije me 

bazë çaji, pije çaji, waffles, zbardhues [jo-qumështor] për pije; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e produkteve të papërpunuara dhe gjysem te 

përpunuara bujqësore, akuakulture, hortikulturore dhe pyjore, drithëra dhe farëra të 

papërpunuara dhe të pa procesuara, fruta dhe perime të freskëta, bimë barera të freskëta, 

bimë dhe lule natyrale , zhardhok, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të gjalla, artikuj 

ushqimorë dhe pije për kafshë, malt, birra, pije joalkoolike, ujëra minerale dhe të gazuara, 

pije frutash dhe lëngje frutash; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e shurupeve dhe përgatitjeve të tjera jo-alkoolike për të pergaditjen e pijeve, birra, 

pije për t'u përdorur si ndihma për dobësim [jo për qëllime mjekësore] cardials(pije te 

embela te destiluara alkoolike-pije jo alkoolike ne formë shurupi), pije energjike që 

përmbajnë kafeinë, pije energjike për njerëz sportivë dhe atletë, pije të gazuara me aromë, 

pije frutash dhe lëngje frutash, pije izotonike [jo për qëllime mjekësore]; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e ujërave minerale dhe gazuara dhe 

pijeve të tjera joalkoolike, preparate për pergaditje te pijeve joalkoolike, seltzer-uj me sodë 

[pije], shandy (shandy është birrë e përzier me një limon ose një pije me shije limoni. Pije 
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agrume, e quajtur shpesh limonadë, mund të jetë e gazuar ose jo.), sorbet [pije], pije 

sportive, shurupe dhe preparate të tjera për të pergaditë pije, tisanes (tisane është pije pa 

kafeinë e cila qetëson dhe relakson trupin.) [pije jo-mjekësore dhe të tjera përveç çajit], ujë, 

pije alkoolike, përveç birrave, përgatitje alkoolike për të prodhuar pije; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit, 

cigareve dhe purove, cigareve elektronike dhe avulluesve oral për duhanpirësit, artikujve të 

duhanpirësve, ndezes-çakmak; shërbime të informacionit, këshillimit dhe konsultave në 

lidhje me te cekurat më sipër. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1998 

(220) 10/12/2020 

(731) Swarovski Aktiengesellschaft 

Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LI 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, lundruese, studiuese, fotografike, 

kinematografike, audiovizive, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, detektuese, testuese, 

inspektuese, shpëtues dhe mësimorë;aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, 

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

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

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

softuer kompjuterik, regjistrim i zbrazët dixhital ose analog dhe ruajtje e të 

dhënave;mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë;arkë regjistruese, pajisje 

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

zhytësish, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, 

aparate për frymëmarrje për not nën ujë;aparate për shuarjen e zjarrit;syze dhe korniza për 

syze;lente të të gjitha llojeve;syze dielli;kufje veshi;kufje;altoparlantë 

audio;kompjuterë;pajisje elektronike dore;pajisje elektronike shumëfunksionale për 

marrjen, ruajtjen dhe / ose transmetimin e të dhënave dhe mesazheve;telefona 

mobil;kamera;video kamera;skedarë muzikorë të shkarkueshëm;regjistrime audio dhe video 

që përmbajnë muzikë dhe shfaqje artistike;USB Disqe;majë shkruese për përdorim në 

ekranet me prekje;trekëmbësh për dylbi, teleskopë dhe pamje teleskopike;adaptorë 

trekëmbësh për dylbi dhe pamje teleskopike;pllaka trekëmbësh për dylbi dhe pamje 

teleskopike;pasqyra (optika);prizmat (optika);dylbi;syze operash;teleskopë;pamje 

teleskopike;syze zmadhuese;lentometra;aparate optike të të gjitha llojeve;kolimatorë;dylbi 

e pushkës;okulare;pajisje elektronike që vishen;pajisje të sistemit të pozicionimit global 

(GPS);orë inteligjente;rripa ore që komunikojnë të dhëna në pajisje të tjera elektronike;syze 
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të zgjuara;rripa inteligjentë;unaza të zgjuara;rroba të zgjuara;byzylyk i lidhur me internet 

(instrumente matëse);matës të kalorive;regjistrues elektronikë të rrahjeve të zemrës (përveç 

atyre për përdorim mjekësor);pedometër;lartësimatës;Pajisjet e ruajtjes së të dhënave të 

përputhshme me USB;karikues baterie;pako baterie të lëvizshme;aksesorët, pjesët, 

përbërësit dhe çantat, kutitë dhe mbështjellësit për të gjithë mallrat e mësipërme;kutitë e 

bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente;magnet kristal;helmeta mbrojtëse 

për sporte;trekëndëshat paralajmërues për automjetet, reflektorët për sigurinë rrugore, në 

veçanti bordet sinjalizuese dhe shenjat rrugore, brezat reflektuese dhe veshjet reflektuese 

për sigurinë e këmbësorëve.  

14  Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike; diademë; stoli të flokëve prej metali të çmuar 

(stoli); gurë të çmuar; gurë të çmuar sintetikë; imitim i gurëve të çmuar; gurë bizhuterish 

prej qelqi me facet; zbukurime (stoli); magnet që janë stoli; gjerdanë; vathë; byzylyk; unaza 

(stoli); brosh; rrathë dore; varëse bizhuterie; varëse për unaza çelësash; varëse; zinxhirë 

metalesh të çmuar dhe gjysëm të çmuar; rripa zinxhiri duke qenë stoli; varëse në formë 

hapëse (me fotografi); lidhje manshetash; gjilpër kravate dhe karficë e kravatës; karficë 

këpucësh që janë stoli; karficë për shami që janë stoli; medalione; zinxhirë çelësash; unaza 

çelësash; sende stoli prej qelqi, gurë të çmuar natyralë ose artificialë, plastikë, metal i 

zakonshëm ose i çmuar për përdorim personal; rruaza për të bërë stoli; orë dhe orë muri dhe 

pjesët e tyre; shirita dhe rripa ore; kuti të përshtatura për mbajtjen e orëve dhe orëve të 

murit; kuti stolish; këllëf stolish.  

16  Letër dhe kartuq; materiale të shtypura; material për lidhjen e librave; fotografi; ngjitës 

për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; materiale udhëzuese dhe mësimore; fletë plastike, 

filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e shtypjes; letër 

ambalazhi; shirita letre; çanta, zarfe dhe qese letre për paketim; kuti kartoni ose letre; 

broshura; katalogje; manuale; libra; libra për tryezë kafeje; kartolina urimi; qese paketimi, 

mbështjellës paketimi dhe qese paketimi prej plastike; etiketa (jo prej tekstili); fletore; 

fletore për fotografi ngjitëse; revista; kalendarët; libërmbajtës; faqeshënues; peshues 

dekorativ për letër; mbajtës i pasaportave; mbështjellës i pasaportave  

21  Enë dhe enë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe takëm, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin e furçave; 

artikuj për qëllime pastrimi; xham i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit të 

ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile; objekte dekorative të bëra prej kristali, 

enë balte, qeramike, qelqi, porcelani; figurina; enë qelqi për pije alkoolike; vazo; vazo 

lulesh; shandanë me shum krahë; shandan; qirimbajtës; unaza qirinjsh; enë të ndryshme nga 

dheu; enë dhe takëm; termos dhe kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; mbështetëse për 

thika; enë tryeze prej qelqi; kriklla; gota; shishe; karafitë (shishe me buzë të hapur) 

dekantues; qelq; gota me këmbë (goblet); mbajtëse sapuni; enë shërbyese; kavanoza; tasa; 

pjata shërbyese; çajnikë; filxhan kafeje; qëndrim tortash; tenxhere; pjatë filxhani; furça 

flokësh, furça grimi dhe furça thonjsh; përzierës kripe dhe piperi të zbukuruar me gotë; 

avullues parfumesh të shitur bosh; shkopinj; kapëse rrobash; shtrojë për gota, jo prej letre 

dhe përveç liri tavoline; tapa shishesh prej qelqi; hapëse shishesh; ftohës portativ të verës; 

trazues për koktej; nxjerrëse tapash; kova akulli; mbajtëse pecetash; unaza pecete; mbajtëse 

e të hollave në formë derri (piggy banks); shina dhe unaza peshqiri; tabaka për qëllime 

shtëpiake; lecka pastrimi.  

28  Lojëra, lodra dhe lojëra; aparate për video lojëra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 
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zbukurime për pemët e Krishtlindjeve; stolitë e festave; stoli për pemët e Krishtlindjeve; 

lojëra tavoline; çanta të dizajnuara posaçërisht për sende sportive; Pemët e Krishtlindjeve 

nga materiali sintetik; shkop të bilardos; gota për zare; shigjeta; çanta golfi, me ose pa rrota; 

doreza golfi; patina akulli; patina për rrota; vela; maska teatrore; kapele për festa nga letra; 

skia; globet e dëborës; dërrase dëbore për skijim (snowboard); këpucë dëbore.  

35  Reklamim;  menaxhim biznesi;  administrim biznesi;  funksionet e zyrës;  shërbime me 

pakicë ose shumicë;  shërbime me pakicë ose shumicë përmes internetit; duke sjellë së 

bashku, për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri mallrash, duke përjashtuar 

transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe porosisin me lehtësi ato 

mallra; duke sjellë së bashku, për përfitimin e të tjerëve, një shumëllojshmëri mallrash, 

duke përjashtuar transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të ekzaminojnë produkte të 

tilla në një faqe në internet dhe t'i porosisin ato mallra në mënyrë të përshtatshme;  të gjitha 

shërbimet e lartpërmendura në fushat e gurëve të çmuar dhe imitimeve të gurëve të çmuar, 

bizhuteri dhe aksesorëve të bizhuterisë, orëve të dorës dhe orëve dhe pjesëve të tyre, artikuj 

shkrimi, stilolapsa dhe instrumente shkrimi, syze, akcesorë mode, veshje, këpucë, mbulesë  

koke, çanta dore, dhe  artikuj të vegjël prej lëkure, pajisje elektronike dhe akcesorë, 

parfume, kozmetikë, përgatitje higjienike, llambadarë, llamba dhe pajisje ndriçimi, sende 

shtëpiake, akcesorë dhe dekor, figura të vogla dhe artikuj kristali, stolutë e festave, dylbi, 

teleskop dhe paisje teleskopike;  promovim komercial, informacion dhe shërbime 

reklamuese, të ofruara gjithashtu përmes internetit;  organizimi i ekspozitave, panaireve dhe 

shfaqjeve të modës për qëllime komerciale ose reklamuese;  promovimi i shitjeve për të 

tjerët;  shpërndarja e reklamave (broshurave, prospekte, materiale të shtypura, mostra);  

publikimi i materialeve të shtypura (përfshirë në formë elektronike) për qëllime reklamimi;  

sponsorizimi (promovimi dhe shërbimet e marketingut);  këshilla dhe konsulencë biznesi në 

lidhje me franzhizën; besueshmëria e klientit dhe shpërblimeve të tyre, përkatësisht, kryerja 

e një programi shpërblimesh stimuluese për të promovuar shitjen e mallrave dhe 

shërbimeve të një kompanie dhe për t'u siguruar klientëve përfitime të specifikuara, 

domethënë, promovime, ftesa në ngjarje të veçanta, njoftimin e hershëm të lëshimet e 

produkteve dhe zbritjeve në produkte dhe  biletat për ngjarje.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1999 

(220) 10/12/2020 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS 
 

(540)  INVEGA HAFYERA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor 

qendror. 
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(210) KS/M/ 2020/2000 

(220) 10/12/2020 

(731) Alpro, commanditaire vennootschap 

op aandelen Vlamingstraat 28 

8560 Wevelgem, BE 

(591) E kaltër dhe e gjelbërt 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  “Zëvendësuesit me bazë bimore dhe me bazë arrash për produktet e qumështit, 

duke përfshirë por pa u kufizuar në pije me bazë soje, qumësht soje, qumësht bajame; 

qumësht soje me aromë; krem jo-qumështor; kos; djathë; qumësht kokosi për gatim; 

qumësht orizi; mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatin, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; zëvendësues të produkteve të qumështit; 

zëvendësues të mishit; ëmbëlsira me bazë soje; ëmbëlsira me bazë arra; qumesht arre 

kokosi; qumësht bajame; qumësht bajame me aromë; qumësht tërshëre; mallrat e 

lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”.  

30  “Kafe, çaj, kakao, me përjashtim të produkteve me çokollatë dhe çokollatë, sheqer, oriz, 

tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, ëmbëlsira dhe 

ëmbëlsira, akull; akullore, mjaltë, nisheshte; maja, pluhur pjekje; ushqime tw njelmëta, 

pasta (makarona); ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga drithëra, arra, oriz dhe drithëra; 

ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga ëmbëlsira; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza); 

erëza; ëmbëlsira me aromë çokollate; ëmbëlsira të bëra nga mielli; ëmbëlsira me aromë 

vanilje; ëmbëlsira me aromë karamel; ëmbëlsira me aromë kafeje; ëmbëlsira të bëra nga 

përbërës me bazë bimore; ëmbëlsira me bazë arra; pije me bazë kafeje; jogurt i ngrirë; 

mallrat e lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”.  

32  “Pije kokosi; pije bajame; pije bajamesh me aromë; pije tërshëre; pije orizi; pije lajthi; 

lengje të shtrydhura; pije të lehta, pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të 

tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë 

pije; pije me bazë bimore; pije me bazë arre”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2001 

(220) 10/12/2020 

(731) Alpro, commanditaire vennootschap 

op aandelen Vlamingstraat 28 

8560 Wevelgem, BE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  ALPRO 
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Kosove 
 

(511) 29  “Zëvendësuesit me bazë bimore dhe me bazë arrash për produktet e qumështit, 

duke përfshirë por pa u kufizuar në pije me bazë soje, qumësht soje, qumësht bajame; 

qumësht soje me aromë; krem jo-qumështor; kos; djathë; qumësht kokosi për gatim; 

qumësht orizi; mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatin, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; zëvendësues të produkteve të qumështit; 

zëvendësues të mishit; ëmbëlsira me bazë soje; ëmbëlsira me bazë arra; qumesht arre 

kokosi; qumësht bajame; qumësht bajame me aromë; qumësht tërshëre; mallrat e 

lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”.  

30  “Kafe, çaj, kakao, me përjashtim të produkteve me çokollatë dhe çokollatë, sheqer, oriz, 

tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, ëmbëlsira dhe 

ëmbëlsira, akull; akullore, mjaltë, nisheshte; maja, pluhur pjekje; ushqime tw njelmëta, 

pasta (makarona); ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga drithëra, arra, oriz dhe drithëra; 

ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga ëmbëlsira; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza); 

erëza; ëmbëlsira me aromë çokollate; ëmbëlsira të bëra nga mielli; ëmbëlsira me aromë 

vanilje; ëmbëlsira me aromë karamel; ëmbëlsira me aromë kafeje; ëmbëlsira të bëra nga 

përbërës me bazë bimore; ëmbëlsira me bazë arra; pije me bazë kafeje; jogurt i ngrirë; 

mallrat e lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”.  

32  “Pije kokosi; pije bajame; pije bajamesh me aromë; pije tërshëre; pije orizi; pije lajthi; 

lengje të shtrydhura; pije të lehta, pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të 

tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë 

pije; pije me bazë bimore; pije me bazë arre”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2003 

(220) 10/12/2020 

(731) N.P.T  GRUDA Elvira Gruda 

Vitomerica, Rajoni i Pare, Peje – Kosove, 

KS 

(591) Bardhë, Zi, Ari, Kafe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide. Shënim shpjegues 

Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare. 
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Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualeteve; 

-pelena për foshnje dhe për mosmbajtjeje; 

-deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

- shampo, sapunë, locione dhe mjete mjekësore të mjekuara; 

- suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë përfitime 

shëndetësore; -zëvendësimet e  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, 

sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë, 

erëza, erëza, bimë të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë). 

Shënim shpjegues 

Klasa 30 përfshin kryesisht ushqime me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të 

përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmëse të destinuara për përmirësimin 

e aromës së ushqimit. Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-pijet me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji; 

- drithërat e përgatitur për konsum njerëzor, për shembull, thekon tërshëre, patate të 

skuqura misri, elb i lëvozhgës, bulgur, musli; 

-pica, pite, sanduiçe; 

-arra të veshura me çokollatë; 

-aromat, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose pije. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2004 

(220) 10/12/2020 

(731) N.P.T  GRUDA Elvira Gruda 

Vitomerica, Rajoni i Pare, Peje – Kosove, 

KS 

(591) Bardhë, Zi, Ari 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide. 

Shënim shpjegues 

Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualeteve; 
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-pelena për foshnje dhe për mosmbajtjeje; 

-deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

- shampo, sapunë, locione dhe mjete mjekësore të mjekuara; 

- suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë përfitime 

shëndetësore; 

-zëvendësimet e ushqimeve dhe ushqimet dietike dhe pijet të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, 

sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë, 

erëza, erëza, bimë të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë). 

Shënim shpjegues 

Klasa 30 përfshin kryesisht ushqime me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të 

përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmëse të destinuara për përmirësimin 

e aromës së ushqimit.  

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-pijet me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji; 

- drithërat e përgatitur për konsum njerëzor, për shembull, thekon tërshëre, patate të 

skuqura misri, elb i lëvozhgës, bulgur, musli; 

-pica, pite, sanduiçe; 

-arra të veshura me çokollatë; 

-aromat, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose pije. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2005 

(220) 10/12/2020 

(731) N.P.T  GRUDA Elvira Gruda 

Vitomerica, Rajoni i Pare, Peje – Kosove, 

KS 

(591) Verdh, Zi, Ari, Kuq 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide. 

Shënim shpjegues 

Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 
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veterinare. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualeteve; 

-pelena për foshnje dhe për mosmbajtjeje; 

-deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

- shampo, sapunë, locione dhe mjete mjekësore të mjekuara; 

- suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë përfitime 

shëndetësore; 

-zëvendësimet e ushqimeve dhe ushqimet dietike dhe pijet të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, 

sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë, 

erëza, erëza, bimë të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë). 

Shënim shpjegues 

Klasa 30 përfshin kryesisht ushqime me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të 

përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmëse të destinuara për përmirësimin 

e aromës së ushqimit. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-pijet me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji; 

- drithërat e përgatitur për konsum njerëzor, për shembull, thekon tërshëre, patate të 

skuqura misri, elb i lëvozhgës, bulgur, musli; 

-pica, pite, sanduiçe; 

-arra të veshura me çokollatë; 

-aromat, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose pije. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/2006 

(220) 10/12/2020 

(731) N.P.T  GRUDA Elvira Gruda 

Vitomerica, Rajoni i Pare, Peje – Kosove, 

KS 

(591) Bardhë, Zi, Ari, Portokall, Verdh 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për 

veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide. 

Shënim shpjegues 
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Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualeteve; 

-pelena për foshnje dhe për mosmbajtjeje; 

-deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

- shampo, sapunë, locione dhe mjete mjekësore të mjekuara; 

- suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë përfitime 

shëndetësore; 

-zëvendësimet e ushqimeve dhe ushqimet dietike dhe pijet të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar. 

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, 

sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë, 

erëza, erëza, bimë të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë). 

Shënim shpjegues 

Klasa 30 përfshin kryesisht ushqime me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të 

përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmëse të destinuara për përmirësimin 

e aromës së ushqimit. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

-pijet me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji; 

- drithërat e përgatitur për konsum njerëzor, për shembull, thekon tërshëre, patate të 

skuqura misri, elb i lëvozhgës, bulgur, musli; 

-pica, pite, sanduiçe; 

-arra të veshura me çokollatë; 

-aromat, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose pije 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2010 

(220) 11/12/2020 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio 45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(540)  FAIRY 

 

 
     

 

(511) 3  preparate zbardhuese dhe preparate tjera per perdorim ne lavanderi; preparate 

pastruese, shkelqyese, ferkuese dhe gerryese; sapune; preparate per enelarje, kozmetike, 

peceta per preparate pastruese  

5  sapun antibakterial; sapun dezinfektues; dezinfektues per toalete kimike; dezinfektues 

per qellime higjienike; pastrues duarsh antibakterial; biocide, fungicide; herbicide; 

germicide; virucide; peceta te ngopura me preparate dezinfektuese, antibakteriale, 

fungicidale, germicidale apo viricidale; sapun sanitizues dhe deterxhent; sanitizues per 

perdorim shtepiak.  
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(210) KS/M/ 2020/2011 

(220) 11/12/2020 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

ČIPSA I DRUGIH PROIZVODA OD 

KROMPIRA, "CHIPS WAY" DOO, Čačak, 

Milutina Mandića b.b., 32000 Čačak, RS, 

RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Çipse  

30  Flips.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyresh.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2012 

(220) 11/12/2020 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

ČIPSA I  DRUGIH PROIZVODA OD 

KROMPIRA, "CHIPS WAY" DOO, Čačak, 

Milutina Mandića b.b., 32000 Čačak, RS, 

RS 

(591) E kuqe, e verdhë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kokoshka.   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyresh.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2013 

(220) 11/12/2020 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

ČIPSA I  DRUGIH PROIZVODA OD 

KROMPIRA, "CHIPS WAY" DOO, Čačak, 

Milutina Mandića b.b., 32000 Čačak, RS, 

RS 

(540)   
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(591) E kuqe, e verdhë, e bardhë, e zezë, e 

gjelbër. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Çipse  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyresh.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2014 

(220) 11/12/2020 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

ČIPSA I  DRUGIH PROIZVODA OD 

KROMPIRA, "CHIPS WAY" DOO, Čačak, 

Milutina Mandića b.b., 32000 Čačak, RS, 

RS 

(591) E verdhë, e kuqe, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Çipse  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyresh.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2016 

(220) 11/12/2020 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

ČIPSA I  DRUGIH PROIZVODA OD 

KROMPIRA, "CHIPS WAY" DOO, Čačak, 

Milutina Mandića b.b., 32000 Čačak, RS, 

RS 

(591) E kaltër, e kuqe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskvita; gurabija të thata; keksa; biskota malt; çokolada; deserte; ëmbelsira;   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyresh.   
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(210) KS/M/ 2020/2017 

(220) 11/12/2020 

(731) CIT & TERRA GRUPPE SH.P.K. 

Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, Kosovë, KS 

(591) Gold, gjerlbërt dhe e bardhë 

(740)  Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe 

parfuma).  

5  Çajra dhe suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë 

përfitime shëndetësore  

30  Mjaltë, çaj dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2018 

(220) 11/12/2020 

(731) CIT & TERRA GRUPPE SH.P.K. 

Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, Kosovë, KS 

(591)  Kuqe 

(740)  Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe 

parfuma).  

5  Çajra dhe suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë 

përfitime shëndetësore  

30  Mjaltë, çaj dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë,   
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(210) KS/M/ 2020/2019 

(220) 11/12/2020 

(731) CIT & TERRA GRUPPE SH.P.K. 

Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, Kosovë, KS 

(591) Gjerlbërt dhe e verdhë 

(740)  Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, Kosovë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe 

parfuma).  

5  Çajra dhe suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë 

përfitime shëndetësore  

30  Mjaltë, çaj dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë,   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2020 

(220) 11/12/2020 

(731) CIT & TERRA GRUPPE SH.P.K. 

Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, Kosovë, KS 

(591) Kuqe, bardhë dhe e verdhë 

(740)  Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe 

parfuma).  

5  Çajra dhe suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë 

përfitime shëndetësore  

30  Mjaltë, çaj dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë,   
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(210) KS/M/ 2020/2023 

(220) 14/12/2020 

(731) Swedish Match North Europe AB 

11885 Stockholm , SE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  ZYN 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; artikuj për përdorim me duhan; shkrepëse; zëvendësues të duhanit (jo për 

qëllime mjekësore); duhan pa tym në formë të pluhurit që vendoset në mes të buzës dhe 

mishrave të dhëmbëve (“snus”) dhe alternativa të duhanit në formë të produkteve me bazë 

të fibrave të perimeve, për përdorim oral, jo për konsumim; duhan pa tym në formë të 

pluhurit që thithet (“snuff”); snus pa duhan; snus bimor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2024 

(220) 14/12/2020 

(731) Swedish Match North Europe AB 

11885 Stockholm Sweden, SE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  VOLT 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse; zëvendësues të duhanit [jo për qëllime 

mjekësore]; duhan pa tym në formë të pluhurit që vendoset në mes të buzës dhe mishrave të 

dhëmbëve (“snus”) dhe alternativa të duhanit në formë të produkteve me bazë të fibrave të 

perimeve, për përdorim oral, jo për konsumim; duhan pa tym në formë të pluhurit që thithet 

(“snuff”); snus pa duhan; snus bimor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2025 

(220) 14/12/2020 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna,  IT 

(591) E kaltert, e bardhe, e gjelbert 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  “Produkte bujqësore dhe kopshtarie, perime te freskëta; Produkte kopshtarie dhe 

produkte frutash, Fruta te freskëta; Molla.”  
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(210) KS/M/ 2020/2035 

(220) 16/12/2020 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  RAV4 ADVENTURE 

 

 
     

 

(511) 12  Automobila dhe pjesë struktorore pë to.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2037 

(220) 16/12/2020 

(300) 302020012960  17/06/2020  DE 

(731) OneFor Holding GmbH 

Blumenstrasse 14, D-40212 Düsseldorf, 

Deutschland, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  OneFor 

 

 
     

 

(511) 9  Kartela parash të gatshme dhe kreditore (të koduara ose magnetike); softuer për 

përpunimin e pagesave elektronike nga dhe për palët e treta: softuer për vërtetim identiteti.  

35  Menaxhim; administrim kompanise, veçanërisht hulumtimi i të dhënave në skedarët 

kompjuterikë, hetimet në çështjet e biznesit, dhënia e informacionit në çështjet tregtare dhe 

të biznesit, hulumtim tregut, analiza e tregut; punë zyre, veçanërisht punë në zyrë për 

menaxhimin e pagesave dhe arkëtueshmërive (kërkesave), gjithashtu si shërbim rezervë 

(back-up).  

36  Financa; Transaksione monetare; Pasuri të paluajtshme; Sigurim i shërbimeve 

elektronike të transferimit të parave; Shërbime të pagesave elektronike me përpunim 

elektronik të të dhënave të pagesave; përpunimi i transaksioneve të kartelave të kreditore 

dhe debitore; shërbime faturimi; Shërbime të pagesave elektronike mobile; shërbime 

financiare, në veçanti transferime elektronike të kapitalit; sigurimi i shërbimeve të pagesave 

mobile për palët e treta; përpunimi elektronik i pagesave në valutë të huaj; shërbime të 

përpunimit të pagesave, përkatësisht përpunimi i transaksioneve në monedha virtuale për 

palët e treta; pastrim (kliring) dhe barazim e transaksioneve financiare përmes një rrjeti 

kompjuterik botëror; kontabilitet financiar, posaçërisht sigurimi i informacionit financiar, 

analiza financiare, konsulencë financiare, shërbime financiare për përpunimin e blerjes së 

arkëtueshmeve (kërkesave) për palët e treta; transaksione financiare, në veçanti mbledhjen 

e llogarive të arkëtueshme (transaksionet e mbledhjes –arkëtimeve), menaxhimi i pagesave 

dhe të arkëtueshmërive, rishikimi i aftësisë kreditore dhe qëndrueshmërisë të ndërmarrjeve 

tregtare dhe individëve privatë, dhënia e informacionit në fushën e mbledhjes së borxheve 
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dhe të arkëtueshmërive financiare në qendrat e thirrjeve (call center), kontrolle të kreditit 

dhe vlerësim i kredisë dhe vlerësim i rrezikut në bazë të llogaritjeve matematikore-

statistikore (pikëzimi), përfshirë krijimin e kartelave të pikëve.  

38  Transmetim elektronik i të dhënave të pagesave.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe shërbime të ngjashme të dizajnerit, në veçanti 

dizajnim i kartelave të pikëve; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online të 

pa-shkarkueshëm për përpunimin e pagesave dixhitale ose elektronike; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të vërtetimit të identitetit online të pa-shkarkueshëm 

për kontrollimin e qasjes dhe komunikimit me pajisjet mobile, kompjutera dhe rrjete 

kompjuterike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2038 

(220) 16/12/2020 

(300) 302020013581  25/06/2020  DE 

(731) OneFor Holding GmbH 

Blumenstrasse 14, D-40212 Düsseldorf, 

Deutschland, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kartela parash të gatshme dhe kreditore (të koduara ose magnetike); softuer për 

përpunimin e pagesave elektronike nga dhe për palët e treta: softuer për vërtetim identiteti.  

16  Kartela parash të gatshme dhe kreditore (jo të koduara ose jo magnetike).  

35  Menaxhim; administrim kompanise, veçanërisht hulumtimi i të dhënave në skedarët 

kompjuterikë, hetimet në çështjet e biznesit, dhënia e informacionit në çështjet tregtare dhe 

të biznesit, hulumtim tregut, analiza e tregut; punë zyre, veçanërisht punë në zyrë për 

menaxhimin e pagesave dhe arkëtueshmërive (kërkesave), gjithashtu si shërbim rezervë 

(back-up).  

36  Financa; Transaksione monetare; Pasuri të paluajtshme; Sigurim i shërbimeve 

elektronike të transferimit të parave; Shërbime të pagesave elektronike me përpunim 

elektronik të të dhënave të pagesave; përpunimi i transaksioneve të kartelave të kreditore 

dhe debitore; shërbime faturimi; Shërbime të pagesave elektronike mobile; shërbime 

financiare, në veçanti transferime elektronike të kapitalit; sigurimi i shërbimeve të pagesave 

mobile për palët e treta; përpunimi elektronik i pagesave në valutë të huaj; shërbime të 

përpunimit të pagesave, përkatësisht përpunimi i transaksioneve në monedha virtuale për 

palët e treta; pastrim (kliring) dhe barazim e transaksioneve financiare përmes një rrjeti 

kompjuterik botëror; kontabilitet financiar, posaçërisht sigurimi i informacionit financiar, 

analiza financiare, konsulencë financiare, shërbime financiare për përpunimin e blerjes së 

arkëtueshmeve (kërkesave) për palët e treta; transaksione financiare, në veçanti mbledhjen 

e llogarive të arkëtueshme (transaksionet e mbledhjes –arkëtimeve), menaxhimi i pagesave 

dhe të arkëtueshmërive, rishikimi i aftësisë kreditore dhe qëndrueshmërisë të ndërmarrjeve 



Buletini Zyrtar Nr. 95  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

266 

 

tregtare dhe individëve privatë, dhënia e informacionit në fushën e mbledhjes së borxheve 

dhe të arkëtueshmërive financiare në qendrat e thirrjeve (call center), kontrolle të kreditit 

dhe vlerësim i kredisë dhe vlerësim i rrezikut në bazë të llogaritjeve matematikore-

statistikore (pikëzimi), përfshirë krijimin e kartelave të pikëve.  

38  Transmetim elektronik i të dhënave të pagesave.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe shërbime të ngjashme të dizajnerit, në veçanti 

dizajnim i kartelave të pikëve; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online të 

pa-shkarkueshëm për përpunimin e pagesave dixhitale ose elektronike; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të vërtetimit të identitetit online të pa-shkarkueshëm 

për kontrollimin e qasjes dhe komunikimit me pajisjet mobile, kompjutera dhe rrjete 

kompjuterike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2039 

(220) 16/12/2020 

(731) "SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek,  

M. Gupca 2, Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Handysept 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike te cilat perdoren ne industri, shkencë, fotografi, bujqësi, pemëtari 

dhe pylltari; rrëshirra artificiale te papërpunuara, materie plastike të papërpunuara,plehra; 

përberje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca kimike për 

konservimin e ushqimeve; materie për regjie; supstanca adezive të cilet përdoren në 

industri.  

3  Preparate zbardhues dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate pastrues, 

shkëlqyes, fërkuese dhe gërryese/abrazive; sapune; perfume, vajra enciale, kozmetikë, 

locione për flokët; pasta dhëmbësh, faculeta të impregnuara (ngopura) me losion kozmetik  

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare dhe sanitare;substanca dietetike te të përshtatura 

për përdorim mjeksor, ushqim per bebe; leokoplaste materiale për lidhjen/fashim plagësh; 

material për mbushje dhëmbësh, dyll dental; disinfektantë; preparate për shkatërrimin e 

paraziteve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2040 

(220) 16/12/2020 

(731) "SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek,  

M. Gupca 2, Osijek, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Deziclean 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike te cilat perdoren ne industri, shkencë, fotografi, bujqësi, pemëtari 

dhe pylltari; rrëshirra artificiale te papërpunuara, materie plastike të papërpunuara,plehra; 
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përberje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca kimike për 

konservimin e ushqimeve; materie për regjie; supstanca adezive të cilet përdoren në 

industri.  

3  Preparate zbardhues dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate pastrues, 

shkëlqyes, fërkuese dhe gërryese/abrazive; sapune; perfume, vajra enciale, kozmetikë, 

locione për flokët; pasta dhëmbësh, faculeta të impregnuara (ngopura) me losion kozmetik  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare dhe sanitare;substanca dietetike te të përshtatura 

për përdorim mjeksor, ushqim per bebe; leokoplaste materiale për lidhjen/fashim plagësh; 

material për mbushje dhëmbësh, dyll dental; disinfektantë; preparate për shkatërrimin e 

paraziteve; fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2044 

(220) 16/12/2020 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(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/ 2020/2045 

(220) 16/12/2020 

(731) IVECO S.P.A. VIA PUGLIA 35 

10156 TORINO , IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 1  Kemikale për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; Rrëshira artificiale të papërpunuara; Plastikë të papërpunuar; 

Përbërje për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; Preparate për kalitje dhe saldim; 

Substancat për nxirjen e lëkurave të kafshëve;  Ngjitës për përdorim në industri; Stuko dhe 

pasta tjera mubshëse; Kompost (përzierje plehërash), plehra organike, plehra; Preparate 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; substanca kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; Kemikalet e përdorura për automjete; Ftohës të motorit për 

automjete; Antifriz (kundërngrirës); Antifriz (kundërngrirës) për sistemet e ftohjes së 

automjeteve; Preparate kundër vlimit për ftohës të motorëve; Ftohës për motorët e 

automjeteve; Antifriz (kundërngrirës) për radiatorët e automjeteve; Aditivë kimik për vajrat 

e motorit; Aditivë kimik për lëndët djegëse të naftës; Aditivë kimik për lëndët djegëse të 

motorëve me djegie të brendshme; Aditivë kimik për përdorim me lëndë djegëse të 

motorëve me djegie të brendshme; Aditivë kimik për lëngjet transmetuese; Aditivë kimik 

për trajtimin e karburantit; Aditivë kimik për sistemet e ftohjes së motorit; Katalizatorë për 

përdorim në proceset kimike; Aditivë kimikë për karburant; Produkte kimike të përdorura 

në industrinë e naftës dhe gazit; Preparate kimike për motorët dekarbonizues; kemikale për 

pastrimin e vajit të motorëve; Preparate për pastrimin e gazit; Kemikale antifrizi për motor; 

Kemikale ftohëse për motor; Aditivë kimik për vajrat motorike, karburantet, lëngjet 

hidraulike dhe transmetuese për automjetet; Vajra hidraulikë dhe transmetues për 

automjete.  

4  Vajra dhe yndyrna industriale; Dyll; Lubrifikantë; Përbërjet lidhëse për thithjen e 

pluhurit dhe lagështisë; Karburantet dhe ndriçuesit; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Vaj 

industrial; Vaj motori; Vaj ingranazhi (marshe); Vaj motori automobilistik; Vaj lubrifikues; 

Vaj lubrifikues për motorët e mjeteve motorike; Vaj lubrifikues për qëllime industriale; 

Lubrifikantë industrialë; Lubrifikantë motorikë; Lubrifikantë ingranazhesh; Dyll industrial; 

Yndyrna industriale; Yndyrat motorike; Yndyrna ingranazhesh; Yndyrna lubrifikuese; 

Karburante; Karburant motorik; Vaj dizel; Karburante; Benzinë; Gazolinë; Naftë, e 

papërpunuar ose e rafinuar; Gaz i lëngshëm i naftës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2047 

(220) 17/12/2020 

(731) EXPERT GROUP SH.P.K 

Lagja Kalabria Rr. Labëria, Objekti VII, 

Kati I–Prishtinë, KS 

(591) Portokalle dhe e zezë 

(540)   
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(740)  Elbasan Rexhaj 

Pishtine-Lagja Arberia Rr.Selim Berisha 

nr.36 
 

     

 

(511) 41  Shërbime të trajnimit për biznese; shërbime inxhinierike të tingujve për ngjarje; 

trajnim i bazuar në kompjuter; ofrimi i kurseve për trajnim; ofrim i informacioneve, 

përfshirë online, për edukim, trajnim, argëtim , aktivitetet sportive dhe kulturore; sigurimi i 

informacionit në lidhje me trajnimin; ofrimi i trajnimit; sigurimi i kurseve të trajnimit; 

publikime elektronike; publikime elektronikete prodhuara online, që nuk mund të 

shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i teksteve; ofrimi 

i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; publikimi i materialit të 

shtypëshme; publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike në internet; shërbimet 

publicitare; prodhimet audio dhe video; prodhimi i videove on-line, jo të shkarkueshme  

42  Shërbimet e inxhinierike në fushen e hulumtimit, vlersimit, në fushat shkencore dhe 

teknologjike (përfshirë konsulencën teknologjike); Shërbime kompjuterike dhe 

teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe informacionit personal; 

Programimi kompjuterik; redaktimi dhe azhurnimi i shërbimeve për softuer kompjuterikë; 

shërbime konsulence në lidhje me programimet kompjuterike, hartimin e pajisjeve dhe 

softuerëve; analiza; dhënie me qira të kompjuterëve; dhënie me qira të programeve 

kompjuterike; mirëmbajtje të programeve kompjuterike; shërbime të kërkimit kompjuterik; 

analiza e sistemit kompjuterik; dizajn të sistemit kompjuterik; krijim dhe mirëmbajtje të 

faqeve të internetit për të tjerët; mirëmbajtje të faqeve kompjuterit [faqe të internetit]; 

Instalim të programeve kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; dhënie me qira 

të serverëve të web; shërbime të mbrojtjes prej viruseve kompjuterike; konsulencë në 

fushën e kursimit të energjisë; Sigurim të mjeteve të kërkimit për internet; monitorim të 

sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; konsulencaë për krijimin web faqeve; 

konsulencë për teknologjinë informative [IT]; kërkime shkencore; ofrimi të informacionit 

mbi teknologjinë kompjuterike dhe programimin përmes web faqes; ofrim i makinave 

hulmtuese për kërkimenë internet; konsulencë teknologjike; konsulencë për teknologji 

kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; konsulencë për sigurinë 

kompjuterike; monitorim të sistemeve kompjuterike për të zbuluar defektet; krijim dhe 

dizajnim të indekseve të informacionit të internetit për të tjerë [shërbime të teknologjisë 

informatike]; Konsulencë për siguri në internet; Konsulencë për sigurimin e të dhënave; 

monitorim të sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose shkeljes së 

të dhënave; zhvillim të platformave kompjuterike; hulumtime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit; të gjitha aq sa janë të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2048 

(220) 17/12/2020 

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi na golemo i malo MULTIPROM 

(540)   
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DOOEL export-import Skopje 

Istocna industriska zona industriska br.2 

Skopje, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër, e bardhë, e kuqe, kafe 

e errët dhe e zezë. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 
 

     

 

(511) 30  Biskota.  

35  Shërbime me shumicë dhe pakicë me biskota.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2050 

(220) 18/12/2020 

(731) Gilead Sciences Ireland UC 

IDA Business and Technology Park 

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

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

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  SUNLENCA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2051 

(220) 18/12/2020 

(731) SK BIOPHARMACEUTICALS CO., 

LTD. 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; produkte farmaceutike; përgatitje kimike 

për qëllime farmaceutike; përgatitje farmaceutike për trajtimin e kancerit; preparate 

farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit qendror nervor [CNS]; përgatitje 

farmaceutike për parandalimin e çrregullimeve të sistemit nervor; psikotrope; soporifikë; 

përgatitje për lehtësimin e dhimbjes; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të 

sistemit endokrin; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve metabolike; 

preparate farmaceutike për trajtimin e sklerozës multiple; preparate medicinale për trajtimin 

e lëkurës; përgatitje farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve muskulo-skeletore; 

përgatitje farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e krizës; përgatitje farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare; pilula për trajtimin e simptomave të marramendjes; 
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përgatitjet farmaceutike për parandalimin e çrregullimeve të sistemit imunitar; përgatitje 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve hormonale; produkte farmaceutike për trajtimin 

e sëmundjeve të frymëmarrjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2052 

(220) 18/12/2020 

(731) Visar Emini “ALT3C” SHPK  

rr.Ahmet Krasniqi, nr.10, Veranda C1A, 

K.IV 10.000 Prishtinë, KS 

(591) E kaltër dhe e bardhë 

(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Shërbime telekomunikuese përmes platformave dhe portaleve te internetit, 

shërbime te transmetimit te televizionit dhe radios, sigurimi i qasjes ne internet,  shërbime 

te komunikimit kompjuterik dhe qasjes ne rrjetet kompjuterike, transmetimit elektronik te 

softuerit kompjuterik dhe aplikacioneve ne internet, shërbime te buletineve elektronike, 

shërbime te qasjes ne bazën e te dhënave, komunikimi përmes rrjetit te fibrave optik,  

komunikime përmes terminaleve kompjuterike, transmetimi audio dhe video i mesazheve 

dhe imazheve përmes ndihmës kompjuterike, transmetimet apo komunikimet e koduara, 

shërbime te telekonferencave, shërbimet e mesazheve dhe postes elektronike, sigurim te 

lidhjeve te komunikimit elektronik, shërbime te këshillimit dhe informimit nga lëmia e 

telekomunikimit  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët, analiza industriale dhe 

shërbime te hulumtimit, krijimi dhe zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterike, 

shërbimet e TI, përfshirë teknologjia informative ne sigurime, financa, para dhe pasuri te 

paluajtshme, zhvillimi, programimi, zbatimi dhe azhurnimi i softuerit, platforma hosting ne 

internet, programimi me kompjuter, këshilla për siguri kompjuterike dhe softuer, analizimi i 

sistemeve kompjuterike, konvertimi i programeve dhe informatave ne konvertime fizike, 

krijimi dhe dizajnimi i ueb faqeve, mirëmbajtja, shërbime te enkriptimit te te dhënave, 

këshilla për sigurinë e te dhënave, zhvillimi i platformave kompjuterike, digjitalizimi i te 

dhënave, monitorim i sistemeve kompjuterike, ruajtja e te dhënave ne lokacione te 

ndryshme, detektimi i hyrjes se paautorizuar ne sistemet kompjuterike, krijimi dhe 

mirëmbajtja e sistemeve kompjuterike online,    

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2053 

(220) 18/12/2020 

(731) CONSORZIO MELINDA SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA 

Via Trento 200/9-38023 Cles (TN), IT 

(540)   
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(591)  E kaltert, e bardhe, e gjelbert 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

     

 

(511) 31  “Produkte bujqësore dhe kopshtarie, perime te freskëta; Produkte kopshtarie dhe 

produkte frutash, Fruta te freskëta; Molla.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2054 

(220) 18/12/2020 

(300) 80917  15/07/2020  JM 

(731) Mars, Incorporated 

6885 Elm Street McLean, VA 22101, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BEN’S ORIGINAL 

 

 
     

 

(511) 29  “Mish; peshk (jo të gjallë); shpezë; kafshë gjahu (jo të gjalla); ekstrakte mishi; 

mish i zier i ftoftë; zëvendësues mishi; perime të ngrira; perime të konzervuara; perime, te 

thata; perime, të ziera; fruta të konzervuara; fruta të thara; fruta të ziera; fruta të 

përpunuara, kërpurdha dhe perime (përfshirë arrat dhe perimet bishtajore); perime të 

përpunuara; bishtajore të përpunuara; thejrrëza; qiqra të përpunuara; fasule të përpunuara; 

fasule të pjekura; fasule në salcë; fasule soje, të konzervuara, për ushqim; tofu; pure 

domatesh; pure perimesh; lëng domatësh për gatim; domate të konzervuara; lëngje 

perimesh për gatim; turshi; preparate për përgaditjen e supës; supa; bagëti; preparate për 

përgaditjen e bujonit; bujon; qumsht kokosi; vaj kokosi; yndyrë kokosi; yndyrë perimesh 

për ushqim; salcë; arra, të përgaditura; shtresë me me bazë-arrash; fara, të përgaditura; 

ushqim rostiçerie me bazë-frutash; ushqim rostiçerie me bazë-bishtanja; ushqim rostiçerie 

me bazë-arrash; ushqim rostiçerie me bazë perimesh; çomlek kerri i para-zier; vegjetarian i 

djegëst; mish me djegëst; pjata të përgaditura me përmbajtje kryesisht të mishit; sallata të 

përgaditura; pjata perimesh të përgaditura; ushqime të përgaditura me përmbajtje kryesisht 

të mishit; ushqime të përgaditura me përmbajtje kryesisht të zëvendësuesve të mishit; 

ushqime të përgaditura me përmbajtje kryesisht të shpezëve; ushqime të përgaditura me 

përmbajtje kryesisht të perimeve; ushqime të përgaditura me përmbajtje kryesisht të 

peshkut; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të perimeve; ushqime të ngrira me 

përmbajtje kryesisht të mishit; ushqim i ngrirë me përmbajtje  kryesisht të zëvendësuesve të 

mishit; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të peshkut; ushqime të ngrira me 

përmbajtje kryesisht të shpezëve; ushqime të gatshme për zierje  me përmbajtje kryesisht të 

mishit; ushqime të gatshme për zierje kryesisht me përmbajtje të zëvendësuesve të mishit; 

ushqime të gatshme për zierje me përmbajtje kryesisht të shpezëve; ushqime të gatshme për 
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zierje me përmbajtje kryesisht të perimeve; ushqime të gatshme për zierje kryesisht me 

përmbajtje të peshkut.  

30  “Oriz; tapioka; miell palme; makarona; pasta supe (noodles); petka; vermiçel; kuskus 

[semolina]; preparate të bëra nga drithërat; kokërra të përpunuara; drithëra të përpunuara; 

kokërra orizi; kokërra orizi të gjata; oriz i egër; oriz i kaftë; oriz basmati; oriz i zier; rizoto; 

oriz i përzier; oriz i përzier me perime, ekstrakte pule, ekstrakte mishi, djath, fasule, 

bishtaja, melmesa, aromatizues, barishte, erëza; ushqim të përziera të paketuara me 

përmbajtje kryesisht të orizit; kuinona e përpunuar; pica; pite;  erëza; salca; salca gatimi; 

preparate për përgaditjen e salcave; salcë kerri; salcë makaronash; salcë për gatimin e 

makaronave; salcë e djegëst; salcë soja; saclë shumë e djegëst; salcë e ëmbël dhe e thartë; 

salca të djegësta; salsa të shijshme; salcë për oriz; salcë pluhur; përzierje për përgaditjen e 

salcave; erëza në formë të salcave të koncentruara; gjëra ushqimore të përgaditura në formë 

të salcave; marinada; salcë për sallata; chutneys (erëza të djegsta të bëra nga frutat dhe 

perimet me uthull); pasta (shqim i butë-); melmesa; lëng mishi; substancë që përdoret për 

trashje gjatë gatimit të gjërave ushqimore; pesto [salcë]; mustakrd; uthull; krypë; melmesa; 

barishte gatimi; hudhër e përpunuar për përdorim si erëza; xhenxhefil I procesuar për 

përdorim si erëza; xhenxhefil i grirë; erëza pastash; piper; erëza të djegësta; pasta djegëst 

për përdorim si një melmesë; përgadesa aromatike për ushqim; aromatizues për ushqim; 

ektrakte të përdorura si aromatizues [jo vajëra esencial]; erëza të përziera; preparate 

erëzash; ektstrakte erëzash; fërkim erëzash; erëza kerri; ushqime të përgaditura me bazë-

pastash; ushqime të përgaditura me bazë-orizi; ushqime të përgaditura me bazë-noodle; 

noodle të shpejta; oriz i shpejtë; ushqim i shpejtë (me Bazë-Drithërash); ushqim rostiçerie 

(me bazë-Orizi); ushqime rostiçerie me përmbajtje kryesisht të pastave; ushqim rostiçerie 

me përmbajtje kryesisht të orizit; ushqime me përmbajtje kryeissht të kokërrave të 

përpunuara; ushqime me përmbajtje kryesisht të drithërave të përpunuara; ushqim me 

përmbajtje kryesisht të quinonës dhe drithërave të ppërpunuara; ushqime me përmbajtje 

kryesishst të noodles; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të pastave; ushqime të 

ngrira me përmbajtje kryesisht të orizit; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të 

kokërrva të përpunuara; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të drithërave të 

përpunuara; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të quinonës dhe drithërave të 

procesuara; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të noodles; ushqime të thara dhe të 

lëngshme të gatshme-për tu servuar, kryesisht me përmbajtje të orizit; ushqime të thara dhe 

të lëngshme të gatshme-për tu servuar, kryesisht me përmbajtje të pastave; ushqime të thara 

dhe të lëngshme të gatshme-për tu servuar, kryesisht me përmbajtje të noodles; kokërra të 

kombinuara të procesuara në paketime së bashku  me erëza dhe melmesa; drithëra të 

kombinuara të procesuara në paketime së bashku me erëza dhe melmesa; kuinoa të 

përpunuara dhe drithëra të kombinuara në paketime së bashku me erëza dhe melmesa; oriz i 

kombinuar në paketime së bashku me erëza dhe melmesa; kokëra të procesuara të 

kombinuara në paketime së bashku me fara të ngrënshme, bishtajore, fasule, apo perime; 

drithëra të përpunuara të kombinuara në paketime së bashku me farat e ngrënshme, 

bishtajat, fasulet apo perimet; kuinoa e përpunuar dhe drithëra të kombinuar në paketime së 

bashku me farat e ngrënshme, bishtajat, fasulet, apo perimet; oriz i kombinuar në paketime 

së bashku me farat e ngrënshme, bishtajat, fasulet apo perimet; pasta të kombinuara në një 

paketim me farat e ngrënshme, bishtajat, fasulet apo perimet; noodles të kombinuara me një 

paketim me farat e ngrënshme, bishtajat, fasulet, apo perimet.”  
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(210) KS/M/ 2020/2055 

(220) 21/12/2020 

(731) PRESIDENT CLOTHING SH.P.K. 

Prishtinë, Donike Kastrioti, 53/A, KS 

(591) -E Zezë, E Bardhe  

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline  

25  Veshje, këpucë, kapele.  

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

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2056 

(220) 21/12/2020 

(731) Florim O. Gashi B.I./ D.P.T. 

PEMËSHITËS " EXTRA FRUTTI " 

Prishtinë, Muharrem Fejza, KS 

(591) E Gjelbert, E Kuqe, E Bardhe. 

E Zezë, E Verdhë, E Portokallt 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

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

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

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  
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(210) KS/M/ 2020/2058 

(220) 21/12/2020 

(731) ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  OCTASMART 

 

 
     

 

(511) 12  Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri.  

20  Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri.  

24  Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.  

35  Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 

siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 
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produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2059 

(220) 21/12/2020 

(731) ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri.  

20  Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri  

24  Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.  

35  Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 
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demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 

siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2060 

(220) 21/12/2020 

(731) ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri  

20  Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri.  

24  Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.  

35  Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 
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marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 

siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra.  

 
 
 
 

 


