
 

ANEKSI NR 1 

APLIKACIONI PËR VEPRIM  

 
     

 

 

1. Data e pranimit të kërkesës për veprim për Doganën   
 

Dita/muaji/viti 

 

____ / ____ / ____ 

 
3. Detajet mbi aplikuesin 
(p.sh. bartësi i së drejtës brenda kuptimit të Nenit 2 të 

Ligjit Nr. 03/L-170 Për Masat Doganore për Mbrojtjen e 

së Drejtës së Pronësisë Intelektuale) 

 

Emri:______________________________________ 

 

Funksioni:__________________________________ 

 

Adresa:____________________________________ 

 

Qyteti:_____________________________________ 

 

Kodi postar:_________________________________ 

 

Shteti:_____________________________________ 

 

Nr. ID-së (p.sh. Nr. TVSH-së):_________________ 

 

Tel.:_______________________________________ 

 

Celulari:___________________________________ 

 

Faksi:_________________________________ 

 

E-mail adresa:_________________________ 

 

Adresa e internetit:______________________ 

E DREJTA E PRONËSISË 

INTELEKTUALE 

 

 

 

                 KËRKESË PËR VEPRIM  

NGA DOGANA  

 

sipas Nenit 4 të Ligjit 03/L-170 Për Masat 

Doganore për Mbrojtjen e së Drejtës së 

Pronësisë Intelektuale 

 

 

 

 

 

2. Emri dhe adresa e autoritetit përgjegjës 

në të cilin është bërë kërkesa  

 

 

 

 

 

DOGANA E KOSOVËS  Bulevardi Bill 

Klinton n.n. 

10000 - PRISHTINË 

 

 

 



4. Statusi i aplikuesit (brenda kuptimit të Nenit 2 të Ligjit Nr. 03/L-170 Për Masat Doganore për Mbrojtjen e 

së Drejtës së Pronësisë Intelektuale): (1) 

 

□  Bartësi i së drejtës (2)                                         □ Përfaqësuesi i bartësit të së drejtës (2) 

□ Përdorues i autorizuar i së drejtës (2)                  □ Përfaqësuesi i përdoruesit të autorizuar (2) 

 

5. Lloji i së drejtës ndaj së cilës dërgohet kërkesa:  (1) 

□ Shenja dalluese                                                    □ Dizajni industrial  

□ E drejta e autorit ose e drejta që ndërlidhet         □ Origjinali  

□ Çertifikatë shtesë e mbrojtjes                              □ Caktim i mbrojtur i origjinës 

□ Treguesit Gjeografik të mbrojtur                        □ Bimësia e ndryshme kombëtare  

□ Rrjeti i integruar topografik                        

 

6. Emri dhe adresa e personit kontaktues (çështje 

administrative) 

 

Emri: 

______________________________________ 

 

Tel:____________________________________ 

 

Mobili:____________________________________ 

 

Faksi:______________________________________ 

 

E-mail adresa:______________________________ 

 

7. Emri dhe adresa e personit kontaktues (Çështje 

teknike) 

 

Emri: 

______________________________________ 

 

Tel:____________________________________ 

 

Mobili:____________________________________ 

 

Faksi:______________________________________ 

 

E-mail adresa:______________________________ 

 

8.  Unë bashkangjes të dhëna teknike mbi mallrat autentike:  

□  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3)            □ Numri i fotografive të bashkangjitura (3) 

 

9.  Unë bashkangjes informata në lidhje me llojin ose modelin e mashtrimit: 

□  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3)             □ Numri i fotografive të bashkangjitura (3) 

 

10.  Unë bashkangjes dokumente të cilat vërtetojnë faktin se aplikuesi e bart të drejtën për mallrat në 

fjalë brenda kuptimit të Nenit 2 të Ligjit Nr 03/L-170 mbi masat Doganore për mbrojtjen e së Drejtës së 

Pronësisë Intelektuale: (4) 

□  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 



11. Çdo informatë tjetër në posedim të aplikuesit, 

p.sh.: (1)  

 

□  Vlera doganore e mallrave origjinale në Kosovë  □ Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 

□  Lokacioni i mallrave ose destinacioni i menduar 

i tyre  

□ Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 

□  Detaje që e identifikojnë ngarkesën  □  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 

□  Data e caktuar e arritjes ose nisjes së mallrave  □  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 

□  Detaje mbi mjetet e përdorura të transportit  □  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 

□  Detajet mbi identitetin e importuesit, 

eksportuesit ose bartësit të mallrave   

□  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 

□ Vendi ose vendet e prodhimit dhe rrugët që 

përdoren për transport  

□  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 

□ Diferenca teknike mes mallrave origjinale dhe të 

atyre të dyshimta  

□  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 

□  Informata tjera të dobishme  □  Numri i dokumenteve të bashkangjitura (3) 

12. Unë bashkangjes deklaratën e përcaktuar sipas Nenit 5 të Ligjit Nr. 03/L-170 Për Masat Doganore 

për Mbrojtjen e së Drejtës së Pronësisë Intelektuale në marrjen e përgjegjësisë në të gjitha situatat e 

cekura në atë nen:   

□  Deklaratë e marrjes së përgjegjësive e bashkangjitur  

13.  Data e plotësimit të kërkesës:  
 

Data kur përpilohet                                   Vendi                        Nënshkrimi i aplikuesit dhe vula (5) 

 

Dita/muaji/viti 

____ / ____ / ____                         _____________                               _______________________              

 



14. TË PLOTËSOHET NGA DOGANA  

□ Kërkesa është pranuar                                      Numri Regjistrues i Kërkesës për Veprim: 

 

Data: dita/muaji/viti                                          Vendi                                           Nënshkrimi dhe vula 

____ / ____ / ____                              _________________                              _________________________      

 

Kërkesa është e vlefshme deri: ____ / ____ / ____. Çdo kërkesë për vazhdim të periudhës së vlefshmërisë 

duhet t’i dërgohet autoritetit përgjegjës të Rubrikës 2, së paku 15 ditë para se të skadojë vlefshmëria e 

kërkesës.  

□ Kërkesa është refuzuar 

 

Data: dita/muaji/viti                                          Vendi                                           Nënshkrimi dhe vula    

   ____ / ____ / ____                         _________________                        _________________________      

 

Vendimi për refuzim me argumente të arsyeshme për refuzim dhe informacione në lidhje me procedurat e 

ankesës është bashkangjitur.  

 

 

 

 

 

 

____________ 

(1) Shëno rubrikën e duhur 

(2) Shih rubrikën 10 (për informata shtesë shih Shënime mbi Përfundimin) 

(3) Fut numrin e përshtatshëm; nëse nuk asgjë të bashkangjitur shëno 0  

(4) Për informata shtesë shih Shënime mbi Përfundimin  

(5) Nëse aplikuesi është përfaqësues i bartësit të së drejtës ai duhet të siguroj dëshmi se ai është i     

fuqizuar për të përfaqësuar bartësin e së drejtës  

 


