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

                                                                     Tel: +381 38 200 36 554 

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije - Ministry of Trade and Industry 

Agjencia e Pronësisë Industriale – Agencija za Industrijsku Svojinu - Industrial Property Agency 

 

 

 

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

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

nxjerrë: 

 

 

 

 

 

 

 

BULETINI ZYRTAR I AGJENCISË SË 

PRONËSISË INDUSTRIALE 

 

 

 

 

 
Nr. 58     Prishtinë më 01/03/2017 

Mbyllja e Buletinit bëhet më datë 01/06/2017 

 

 

   

 

 

 

 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

2 

 

 

Përmbajtja  

___________________________________ 

 

Kodet e përdorura në gazetë......................................................................................3 

 

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

 

Aplikime të Markave Tregtare...................................................................................9 

 

Marka Tregtare të regjistruara...................................................................................56 

 

Vazhdime të regjistrimit Markave Tregtare..............................................................246 

 

Ndryshime në regjistër Markave Tregtare.................................................................252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

3 

 

 

 

INID Kodet 

 

Markat 

 

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

151. Data e regjistrimit/Date of registration 

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

registration/renewal 

210. Numri i kërkesës/Number of application 

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

300. Prioriteti/Priority 

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

Services 

540. Dukja e markës tregtare/Reproduction of the mark 

554. Marke tredimensionale/Three-dimensional mark 

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

551. Markë kolektive/Collective mark 

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

registration 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

4 

 

 
Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME TË MARKAVE TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2016/367 

(220) 08/03/2016 

(731) ALLFRY Sh.P.K 

Rr. Saracët – Prizren, KS 

(526)  

(591) E kuqe, e verdhë, e bardhë, e zezë. 

(740)  Muhamet Suka 

Rr. Saracët – Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, recel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna 

43 Sherbimi i restoranteve, sherbimet e restoranteve fast food; sherbimet  mikpritese, ne 

vecanti per sigurimin e ushqimit dhe te pijeve; suitat mikpritese, ne vecanti, sigurimi i 

akomodimit, ushqimit dhe pijeve, si ne ashtu edhe jashte pikave sportive; sherbimet 

catering; sherbimet e lajmerimit dhe te imbarkimit; rezervimi i hotelet dhe qendrimit te 

perkohshem 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1480 

(220) 29/11/2016 

(731) Revlon Consumer Products 

Corporation One New York Plaza  

New York, New York 10004, US 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  COLORSILK 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate gjysëm-të përhershme për lyerjen e flokëve  
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(210) KS/M/ 2016/1488 

(220) 01/12/2016 

(731) Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-

18 Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa dietetike për qëllime farmaceutike; shtesa ushqimore; preparate 

mjekësore për qëllime të dobësimit; ushqim për foshnje; barishta dhe pije të barishtave të 

përshtatura për qëllime mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1490 

(220) 02/02/2017 

(731) Nova Plastic San. Tic. A.S. 

Istanbul Tower Kat:10 Daire:48 

Muratpaşa  Mah. Uluyol Cad. Pk: 34040 

No.19 Bayrampaşa ISTANBUL, TR 

(591) E kaltert 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani"  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparat për furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; Mekanizma turret tank cisternë, 

shket valvul, valvul lundruse, valvul turret, tanke skuqur, cisterne, tanke fshehur, tank ne 

muri, sifon, sifon gryke, drainers te ujit, lavaman dhe lavaman pajisje, dush kromi, vaskë 

kromi, unaza, vula pershtatese, kullojse plastike kati, kullojse metali kati, kullojse dushi, 

tigan lidhes, lavaman lidhes fleksibil, lidhje oturak, jashteqendror, vende tualeti, mbulim 

tualeti, faktor percaktues vend tualeti, fleksibil tub gome i pandryshkeshem, pajisje dushi, 

aparat vete pastrami, vendos dushe dore,pajisje tualeti lavamani, tualet, bide, enë gatimi, 

artikuj të tjerë shtepiakë dhe artikuj higjienik të tualetit apo artikuj banjoje.  
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(210) KS/M/ 2016/1593 

(220) 20/12/2016 

(300) Z-2016/1707  11/10/2016  RS 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(591) E gjelbert, e verdhe, oker, e kalter, e 

kuqe, e bardhe, e hirte                                     

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Ushqim i shpejtë nga patatet, kryesisht qipsa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1594 

(220) 20/12/2016 

(300) Z-2016/1708  11/10/2016  RS 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(591) Bordo, e verdhe, oker, e kaltert, e 

kuqe, e gjelbert, e bardhe, e hirte 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

 

     

 

(511) 29  Ushqim i shpejtë nga patatet, kryesisht qipsa  
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(210) KS/M/ 2016/1595 

(220) 20/12/2016 

(731) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për pregaditjen e pijeve; pije jo-alkoolike të gazuara; 

pije të lehta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1597 

(220) 20/12/2016 

(731) PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase,  

NY 10577, US 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për pregaditjen e pijeve; pije jo-alkoolike të gazuara; 

pije të lehta  
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(210) KS/M/ 2016/1608 

(220) 21/12/2016 

(300) BX 1334654  21/06/2016  BX 

(731) GIP Development Société à 

responsabilité limitée 2-4, rue du Château 

d’Eau L-3364 Leudelange, LU 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolli [vëzhguese], jetë-

shpëtuese dhe për mësim; aparate dhe instrumente për përcimin, ndaljen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për regjistrim, transmetim 

apo reprodukimin e zërit apo imazhit; bartësit e të dhënave magnetike, disce regjistrues; 

Kompakt disqe, DVD dhe media të tjera dixhitale për incizim; Mekanizëm për aparatet që 

operojnë me para të hekurit; Regjistër kace, makina kalkuluese, pajisje për procesimin e të 

dhenave, kompjuter; softver kompjuterik; Aparate për shuarjen e zjarrit ; Njësi elektronike 

që mbahen në dorë për lëshimin e nivelit të zërit në aparatet e ndëgjimit; adapter për lidhjen 

e telefonit me aparatin e ndëgjimit; Bateri për përdorim në aparatet e ndëgjimit; Stetoklip 

ndëgjues I aparatit të ndëgjimit; Aparate për kontorllin nga lart të instalimeve të 

kondicionerëve të ajrit; Pajisje matëse dhe të kontrollit për teknologjinë e ajrit të 

kondicionuar; Sistemet e kontorllit të klimës me përmbajtje të termostateve dixhitale, 

kondicionerëve të ajrit, ngrohësve, ventilimeve dhe pajisjeve të kontorllimit të tharjes; 

Meter ngroohës; Programimet e ngrohësve qëndror; Pajisjet elektrike të kontrollimit për 

menaxhimin e ngrohjes; Monitor temperature [valvola] për radiatorët e ngrohjes qëndrore; 

Pajisjet e kontrollit elektrik për ngrohjen dhe menaxhimin e energjisë; Mbushëit me rrymë 

të baterive për ventilatorët medicinal; Aparate për regjistrimin, transmetimin apo 

reprodukimin e zërit ose imazhit; Aparate për lëshimin e zërit; aparet me audio kaseta; 

Audio aparate dixhitale; Audio kaset aparate; Aparate zëri dixhitale me kaset; Aparat DvD; 

Video aparat; Disk aparat; A[arat me videotraka; Aparat trakash; Aparat incizimi; DVD 

aparat; AParat kaset; CD aparat; MP3 aparat; Aparat videodisk; MP4 aparat; Aparat 

incizimi me disk rrotulles; Aparat medial që mbahet në dorë; Gramafon aparat incizimi; 

Aparat me portaa multimediale; Aparat portablë DVD; Disk optic aparat; Video aparat 

dixhital; Aparat dixhital për lëshimin e muzikës; Aparat portablë për ndëgjimin e muzikës; 

Aparat fonogram për incizim; Aparat me disqe kompakte; Gjilpërë gramafoni për aparate 

incizimi; Aparat radio portabël; Altoparlantë për aparate incizimi; Gjilpëra për aparetet e 

incizimit; Kuti për aparet MP3; aparate te veshme media portabël; Mbështjellës për MP3 

aparate; Stacione lidhëze për aparatet MP3; Altoparlantë për aparatet portabël mediale; 

Kombinimi I video aparatebe me incizuesit; Krahët e tonalitetit për aparatet regjistruese; 

Kuti e përshtatur [ër aparatet CD; Kuti për aparatet e mediave dixhitale; Mbështjellës për 

aparatet e mediave portabël; Kutit e përshtatura për aparatet DVD; Kuti për aparatet e 

mediave portabël; Mbështjellës për aparatet media dixhitale; Rregullator të shpejtësisë për 

aparetet e incizimit; Stacionet lidhëse për aparetet e muzikës dixhitale; Kompakt disk 

aparate për përdorim me kompjuterë; Kuti bartëse për aparatet e muzikës me portabël; 

Kutitë bartëse për aparetet dixhitale të muzikës; Pranues eketrik; Pranues transmetues; 

Pranues televiziv; Pranues audio; GPS pranues; Pranues i rrjetit pa tela (Ëireless); Pranues 

audiovizuel; Pranues satelitor; Video pranues; Pranues telefonik; Pranues optic; Radio 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

15 

 

pranues; Pranues stereo; Pranues i radio-frekuqencave; Pranues i sinjalit të alarmit; Pranues 

i zërit të amplifikuar; Pranues i komunikimit të të dhënave; Pranues televiziv kabllor; 

Pranues telekomande; Audio-video pranues; Pranues Televizioni [Televizorë]; Radio 

pranues dhe transmetues; transmetues dhe marrës pa tela (ëireless); Ekran pajisje, pranues 

televiziv dhe film dhe video pajisje; Audio dhe video pranues pa tela (ëireless); Syze 3D 

për pranuesit televiziv; Modulet e ekranit për pranues televiziv; Dixhital transmetuesit; 

Transmetuesit e të dhënave; Transmetues pa tela; Transmetues optikë; Transmetuesit 

Video; FM transmetues; Transmetuesit Portabël; Transmetuesit elektrik; Transmetuesit 

shperndarës; Transmetuesit televizivë; Satelit transmetuesit; Radio transmetues; 

Transmetuesit e telekomunikacionit; Audio njësitë e transmetuesit; Radiotransmetimi i-

frekuencave; Aparat për transmetimin e zërit; Altoparlantë; Altoparlanë audio; Altoparlantë 

me zë të lartë; Altoparlantë pa tela; Altoparlantë portabël; Rrethim i altoparlantit të zërit; 

Altoparlanët për kompjuter; Alltoparlantë  zëri për shtëpi; Altoparlantë ndihmëse për 

telefonat mobil; Përforcues; Përforcues i tonit; Përforcues imazhi; Përforcues elektronik për 

altoparlantë; Përforcues optikë; Përforcues dixhital; Përforcues elektrik; Përforcues sinjal; 

Përforcues electroakustik; Përforcues tingulli; Audio përforcues; Stereo përforcues; 

Altoparlantëve të ndërtuar në përforcues; Përforcues elektrik për sinjalet zanore; Mikseta 

zëri me përforcues të integruar në to; Shufra zëri; Projektues kinematografik; Sisteme 

kinemaje për shtëpi; Aparate dhe instrumente kinematografike; Aparatet për përpunimin e 

filmit kinematografik; Terminale të televizorëvë interaktiv; Softëare për televizion 

interaktiv; Aparat me qark të mbyllur televiziv; Aparate për parnimin e  televizion satelitor; 

Ngjitja e sinjalit satelitor televiziv; Antena radio dhe televizion; Televizionit dhe video 

konvertuesit; Filtrat për ekranet televizive; filtra për grupe televizive; sistemet televizive 

me qark të mbyllur (CCTV); Ekranet për pranuesit televiziv; Kamera monitoruese me qarqe 

të mbyllura; Regjistrues televiziv dixhital të programueshëm; HD (Kjartësi të lartë) 

televizione; Televizionet me definicion ultra të lartë; IP (Internet Protocol) televizione; 

Televizione me definicion të lartë (HDTV); Telekomandë për televizorë; Televizionet dhe 

video regjistruesit; Aparat transmetues për transmetimet televizive; aparat televiziv për 

qëllime të projektimit; Antena për radio, për televizion; Ekran televizioni kristal likuid 

(LCD); DMB (Digital Multimedia Broadcasting) televizione; UHD (Ultra High Definition) 

televizionet; Filtra kundër verbimit për televizionet; Ekran i panelit te televizionit plazma 

(PPD); Mbajtëse muri të përshtatura për ngjitjen e televizioneve monitorues; Përsëritës për 

radio dhe televizione; Programet e sistemeve operative për televizionët e mëncur; 

Mekanizma për televizorë që operohen me futjen e monedhave në to; Filtra ekrani për 

kompjuterë dhe televizorë; Aparate transmetuese dhe pranuese për transmetim televiziv; 

Korniza dhe mbështetsës montues të përshtatur për televizorë; Kabllo për transmetimin dhe 

marrjen e sinjaleve televizive kabllore; Mbrojtës ekran televiziv në natyrën e mburoja 

akrilik për t'u montuar mbi ekranet televizive; Filtra ekrani të përshtatura për përdorim tek 

televizionet; Filtra anti reflesk  kunder vezulluese dhe jo vezulluese për televizorë dhe 

monitor kompjuteri; Filtra me ngjyra për televizion dhe kamerat për incizimin e filmave; 

Pajisje ekrani; Televizionet me qasje ne Internet; Televizionet me protokoll interneti; 

Mbështetës për televizionet; Përforcuesit e sinjalit televiziv; Enë televizionio pranuese; 

Aparat televiziv për monitorim; Ekran i aparatit televiziv; Tuba të kamerave televizive; 

Konvertues të televizionit kabllor; Konvertues standard televiziv; Transmetues televizive 

kabllore; Televizionet Portabël; Televizionet e makinave; Priza televizive; Kamerat 

televizive; Televizionet; Kuti kompleti me kjartësi të lartë (high definition); Kuti kompleti 
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dixhitale; Kuti kompleti set-top; Antenat e makinave; Makinë stereo; Aparat zëri për 

makina; Kasetofon për makina; Stereo e  automjeteve; Radio automjete; Sistemet e kamera 

multi për automjetet; aparate për incizim për automjete; Kompas navigimi; Instrumente 

naviguese; Kompjuter navigmi për makina; Aparatura navigimi për Marinë; GPS pajisje 

navigimi; Sistemet elektronike të navigimit; Aparaturat elektronike të navigimit; Maqinat 

Loran të navigimit; Pajisjet satelitore të navigimit; Instrumentet e navigimit elektronik; 

Instrumente inerciale të navigimit; Sistemet ndihmëse-satelitore të navigimit; Aparaturat 

nën ujore sonare për lundrim; Dërrasë për montimin e pajisjeve të navigimit; Softuer për 

sistemet e navigimit satelitor; Softuer për GPS sistemin e navigimit; Kuti për pajisjet e 

navigimit satelitor; Sistemet satleitore të navigimit për bicikleta; Sistemet e senzorëve të 

avionëve, sistemet e navigimit;  Pajisjet e kontrollit për aparaturën e navigimit të 

automjeteve; Aplikacione kompjuterike për aparaturën e navigimit të automjeteve; Sistemet 

e navigimit të automjeteve që shfaqin ekranet onteraktive; Automjete (Aparatura navigimi 

për -) [në kompjuterët në bord]; Pajisjet naviguese, rrëfyese, gjetëse, targetuese dhe për 

përgaditjen e hartave; Softver kompjuterik interaktiv që ofron informata naviguese dhe të 

udhëtimit; Programe kompjuterike për përdorimin në navigim autonom të automjeteve; 

Kamera; Kornizë kamerash; Rrip kamerash; Mbështetës kamere; Lense kamerash; Filter 

kamerash; Mbulesë kamerash; Kuti kamerash; Kamera tripods; Mbajtës kamere; Dritë 

kamere; Syze kamerash; Mbulesë kamerash; Kamera bipod (me dy mbështetëse); Kamera 

monopod (me një mbështetëse); Mbyllje për kamera; Qepen kamerash; Video kamera; 

Kamera-kino; Kamera fotografike; Kamera të palëvizshme; Kamera infra-të kuqe; Kamera 

pllaka; Kamera sigurimil Kamera për përdorim nën ujor; Kamera dixhita;e; Kamera të 

qasshme; Kamera për pamje; Kamera që ngjiten; TV kamera; Kamera në helmeta; Kamera 

dixhitale për përdorim industrial; Kamera dixhitale me lens reflex -të vetme (DSLR); 

Kufje; Kufje telefonash; Kufje pa tela (ëireless); Kufje të relitetit virtual; Kufje ëireless për 

telefona të mencur; Kufje për telefona mobilë; Kufje për përdorim në kompjuter; Kufje 

ëireless për telefonat e mencur; Kufje ëireless për teelfona mobil; Kufje pa përdorim të 

duarve për telefonat mobilë; Kufje; Përforcues kufjesh; Konsol kufjesh; Kufje stereo; Kufje 

muzike; Kufje-mikrofon kombinim; Kufje mrenda veshit;  Prizë dyshe për kufje; Kufje 

personale për aparaturat e transmetimit të zërit; Kufje personale për përdorim me sistemet e 

transmetimit të zërit; D/C AC konvertues; AC/DC furnizues me energji elektrike; Pajisje 

periferike për kompjuter; Pajisje audio që vishen; Përcjellës i aktiviteteve që vishet; 

Telefona të mëncur që vishen; Pjesë periferike kompjuterike që vishen; Aparatura 

telekomunikimi që vishen; Monitir që vishen; Kompjuter që vishen; Ora të mencura; 

Bylyzyk të mencur; Rrip ore që i komunikon të dhënta në telefon të mencur; Rripa me 

senzorë që janë rrypa të orës  me senzorët për të komunikuar të dhënat në telefonat e 

mëncur dhe kompjuterët personal; Rrypat e orës që komunikojnë të dhënat tek asistentat 

dixhital personal, telefonat e mëncur, dhe kompjuterat personal  përmes ëebfaqes së 

internetit dhe kompjuterëve të tjerë dhe rrjetit të komunikimit elektronik; Bylyzyk që 

komunikojnë të dhënat tek asistentat dixhital pesonal, telefonat e mencur, dhe kompjuterët 

personal përmes qasjes në internet dhe rrjeteve të tjera të komunikimeve kompjuterike dhe 

elektronike; Softuer virtual real; Softuer i lojërave të realitetit virtual; Aparatura me video 

ekrane të montuara në kokë; Doreza e të dhënave; Aparate për zënien e të dhënave; Kamera 

të montuara në helemeta; Kamera me qëllime të shumta; Kamera akcioni që përdoren gjatë 

akcionit; Radio marinë; Autopilot marine; Kompas marine; Aparaturat e komunikiimit të 

Marinës; Ndëgjues thellësie për marinë; Gjetësit e thellësive të Marinës; Kompjuter tablet; 
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Tablet PCs; Monitor tablet; mbështjellës tableti; Tablet kompjuter; tablet dixhital, talbet 

elektronik; Tableta grafike; Stacione të dokeve të tabletave; Tastatura për tablet; Kuti për 

kompjuterët tablet; Sotuer për kompjuter tablet; Kuti lëkure për kompjuterët tablet; 

Mbështjellës që rrotullohet për kompjuterët tablet; Kuti mbrojtëse pqë kompjuterët tablet; 

Mbështjellës mbrojtës për kompjuterët tablet; Mbajtës i përshtatur për kompjutera tabletë; 

Mbajtësi  i tabletave përshtatur për përdorim në makina; Filtra ekrani të përshtatura për 

përdorim me kompjutera tabletë; Computerë; terminale kompjuterike; Mikro-kompjuter; 

Kompjuter dhe kompjuter hardëare; kompjutera personale; kompjutera portative; Mobile 

kompjutera; Kompjutera që mbahen në dorë; Mikro-kompjutera; Kompjutera me shpejtësi 

shumë të madhe (Maniframe) [kompjutera]; Kompjutera udhëtimi; Proces kompjutera; 

kompjutera netbook; Kompjutera komunikues; Desktop kompjuter; kompjutera palmtop; 

Laptopat; Kompjutera për përdorim në zhytjet nën ujore; kompjutera klient; komponentet 

kompjuterike dhe pjesë; Kompjutera xhepi për marrjen e shënimeve; Vëzhguesit; 

Vëzhguesit [kompjuter hardëare]; Vëzhguesit [Programe kompjuterike]; Korniza të 

kompjuteëve monitorues; Monitorues për bebe; Monitorues komerciale; Monitorues LED; 

Monitorues LCD; Monitor bardh e zi; Monitoron me ngjyra; Ekran vëzhgues; Monitor 

folësi; Monitor ekranet; Monitoruesit e frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Monitorë me shkallë 

më të lartë të vëzhgimit; Vëzhguesit për qëllime tregtare; Video monitor për fëmijë; 

Shtypës (printer); Ndarëset e printerit; Programet printer; Printer kompjuter; Printera 

Matrix; Printera optik; Printer për printimin e vektorëve grafik (plotter printer); Printera me 

ngjyra; Printera të digjitalizuar; printera xerografik; lazer printera; Printer termik; Printera 

impakti; Printera foto; printera Video; Printer softëare spooler; kokat termike printer; 

Kontrollorët printer Laser; Ink jet printera; Mbajtës për printera; Printera dixhital me 

ngjyra; Printera të integruar të prodhimit; Ngjyra të printerave Laser; Printer Laser rreze; 

Printera me port ndarjen; Kodi bar printera; Printera me rrota Daisy; printera thatë film; jo-

ndikim printera; Printera me ngjyra jet-ink; shtypura kokat për printera; Kimik printera 

Laser Image; printera për përdorim me kompjuterë; Kontrollin e softëare për printera 

kompjuteri; Fishekë toneri, të paplotësuar për printera; Printer Laser për filma të thatë; 

Fishek ngjyre i paplotësuar për printera kompjuteri; kabllo printeri; shpërndarës printeri; 

printer konvertues; server printeri; mbulesë printeri; Faks pajisje; Faks makinat; Pajisje 

multifunksionale të cilat përfshijnë kopijimin dhe faksimilen si funksione në mënyrë të 

pavarur; skenera; skanera imazhesh; 3D skaner; kompjuter; Aparat kompjuteri periferik; 

pajisjet periferike kompjuterike; pajisjet periferike kompjuterike; kompjutera periferikësh 

pa tela (ëireless); Firmëare për kompjuter periferik; UPI [ndërfaqe universale periferike] 

softëare; pajisjet periferike për riprodhimin e të dhënave; Dorezë kompjuterike; Kabllo 

kompjuteri; Modem kompjuterik; Minj kompjuteri (mouse); Bordet vajz kompjuterik; 

Bordi amë kompjuterik; kompjuter disqet; Çipa kompjuterike; disqe kompjuterike; Strehë 

kompjuterikë; kompjuter kujtimesh; Tastiera kompjuterike: Kompjuter që funksionon me 

prekje në ekran; Hardver kompjuterik; Kompjuter shareëare; Kompjuter groupëare; 

Programet kompjuterike; kompjuter tastierë; Kompjuter majë shkruese; Kabllo 

kompjuterike; Server bazës i të dhënave kompjuterike; Pako e softvuerit kompjuterik; 

Shpërndarës (router) i rrjetit kompjuterik; Pajisjet e telefonisë kompjuterike; Jastëk për 

miun e kompjuterit; minj kompjuteri pa tela (ëireless mouse); Drivera të diskut të 

kompjuterit; Softëare kompjuteri i shkarkueshëm; Pjesët e nën-montueshme kompjuterike; 

Softver kompjuterik antivirus; Programet kompjuterike të regjistruara; Progamet operative 

kompjuterike; Mur i softverit kompjuterik; LAN kartat kompjuterike; Gjurmimi i  topave 
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[Kompjuteri Aparat]; mbytet ngrohjes kompjuter; Lojë kompjuterike softëare; Disqet lojë 

kompjuterike; Programet e lojë kompjuterike; përshtatës kartë kompjuter; bordet grafike 

kompjuterike; kaseta lojë kompjuterike; Lojë elektronike fishekë; Bordi përshpejtues 

kompjuter; Dërrasa e prekjes (touchpad) për kompjutera; Pajisja e të dhënave për 

kompjutera; Aparat për ruajtjen e të dhënave kompjuterike; Aparat për ruajtjen e 

programeve kompjuterike; Raftet e magazinimit për disqe kompjuterike; Disqe bosh për 

kompjutera; rrjete kompjuterike dhe të dhënat e pajisjet e komunikimit; Periferikët e 

përshtatur për përdorim me kompjuterë; Pushues për kycin e dorës qëndron gjatë përdorimit 

me kompjuterë; Pushues për kycin e dorës për përdorim me kompjuter periferik; raste 

kompjuter; DVD raste; raste CD; Rastet për disk; disk kompakt raste; Kompjuteri mbante 

raste; Laptop mbante raste; Rastet për PDAs; kompjuter fletore mbante raste; Rastet 

përshtatur për kompjutera; Rastet përshtatur për kompjutera netbook; Rastet përshtatur për 

kompjutera fletore; Mburoja e rasteve për disqe magnetike; Sleeves për laptopë; Games 

softëare; Lojra kompjuterike; Programet Video lojë; kaseta Video lojë; Programet lojë 

elektronike; Video game softëare; fishekë Video lojë; Disqet Video lojë; Interactive 

programet e lojë kompjuterike; Popular lojë kompjuterike softëare; Programet e fundit të 

video lojërave; Programet interaktive të video lojërave; Softver i lojërave kompjuterike për 

përdorim me të lojërae interaktive on-line; DVD para-regjistruar shfaqur lojëra; kartat e 

kujtesës për makinat video lojë; Softvuer elektronik për lojëra për pajisje pa tel; Kompakt 

disqe te para-regjistruara që shfaqin lojëra; Audio kaseta të para-regjistruara për shfaqjen e 

lojërave; Video kaseta të para-regjistruara për shfaqjen e lojërave; Lazer disqe të para-

regjistruara disqe duke shfaqur lojëra; telefonat celulare; Telefonat Digital celulare; 

instrumente të telekomunikacionit për përdorim në rrjetet radio celulare; telefonat e 

mencur; telefon i mencur me i madh se telefoni ndërsa më i vogël se tableti (phablet); 

Shiritat për telefonat celulare; Mbules për telefonat e mencur; Mbështjellës për telefonat e 

mencur; Ngarkuesit për telefonat e mencur; Ekranet për telefonat e mencur; Stacione për 

doket e telefonave të mencur; Kuti mbrojtëse për telefonat e mencur; Mbirjtëse mbules për 

trelefonat e mencur; Kuti lëkure për telefonat e mencur; Rrip për telefonat mobilë; kuti për 

telefona mobilë; Stacionet dok të telefonave mobil; Mbushës për telefona mobil; Bateri për 

telefona mobil; Tastierë për telefona mobilë; Kuti për telefona mobil; Softver për telefona 

mobil; Ekrane për telefonat mobil; Bartës të përshtatur për telefonat mobilë; Mbajtës të 

përshtatur për telefonat mobilë; Dërrasë e montuar për teelfona mobilë; Aplikacionet 

softverike për telefonat mobilë; Mbushës i baterive për telefonat mobilë; Kuti lëkure për 

telefonat mobilë; Kuti e përshtatur për telefonat mobilë; Grafika të shkarkueshme për 

telefonat mobilë; Softver kompjuterik për telefonat mobilë;  Mbështjellës që sillet për 

telefona mobilë; Kuti mbrojtëse për telefonat mobilë; Bateri ndihmëse për telefonat mobilë; 

Modulet e ekraneve për telefonat mobilë; Mbajtëse të përshtatura për telefonat mobilë; Zile 

telefoni të shkarkueshme për telefonat mobilë; Priza për mbrojtjen nga pluhuri të telefonave 

mobilë;  Mbrojtës të ekraneve të telefonave mobilë në formë të shfaqjes së filmave; 

Furnizues i energjisë elektrike për telefonat mobilë; Sistemi i operimit të programeve për 

teelfonat e mencur; Shkop për bërjen e fotografive selfie që përdoret si aksecor i telefonave 

të mëncur; Film kristal i lëngshëm për mbrojtjen e telefonave të mencur; VOIP telefonat; 

Telefonat dixhital; Video telefonat; Telefonat e internetit; Aparaturat e telekomunikimit; 

Pajisjet e telekomunikimit; Pajisjet telekomunikuese; Aparaturat e telekomunikimit 

elektronik; Aparaturat e telekomunikimit elektrik;  Aparat Audio konferencë; aparat 

konferencë audio-video; gjurmuesit e synuar [Teleskopik]; Gjurmuesit e synuar [satelitore]; 
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gjurmuesit e synuar [optik]; gjurmuesit e synuara [Elektronik]; gjurmuesit e synuar 

[elektrik]; Dritë e zbehtë; sensorë të lehtë; dritë diodë; dritë që ndizet; stilolapsa dritë; dritat 

kaotik; ndriçim i zbehtë; Ndriçimi (Bateri për -); ndriçimi fotografike kayotic; ndriçimit 

fazë rregullatorët; elektrikë e zbehtë; çelsi elektrik i lehtë; Balast për dritat  halogjen; Dritat 

paralajmëruese [fener ndezës]; Dritat fener [pajisjeve të sigurisë]; fotovoltazh; Modulet 

fotovoltazhe; Qelizat fotovoltazhe; Inverter fotovoltazh; Modulet fotovoltazhe diellore; 

instalimet fotovoltazhe për prodhimin e energjisë elektrike [termocentralet fotovoltazhe]; 

Qelizat e referencës së kalibruar fotovoltazhe ; aparat fotovoltaike dhe instalime për 

prodhimin e energjisë elektrike diellore; Aparat fotovoltaike për konvertimin e rrezatimit 

diellor të energjisë elektrike; panele solare; module solare; bateri solare; Celula solare; 

vafer solar; Radio solarët; Grupet e paneleve solare; Mbushëit solar të baterive; Telefonat 

me energji solare; Baterit që mbushen me solar; Vafer për cellat solare; Baterit solare për 

përdorim shtëpiak; Panele solare për gjenerim të rrymës; celula solare për gjenerimin e 

rrymës; bateri solare për përdorim industrial; senzorë elektronik për matjen e rrezatimit 

solar; kolektorë të energjisë solare për gjenerimin e rrymës; panele të lëvizshme solare për 

gjenerimin e rrymës; alarme sigurie; softuer sigurie; aparate sigurie për paralajmërim; 

aparate për kontrollin e sigurisë; aparate për mbikëqyrjen e sigurisë; aparate holografike për 

siguri; alarme për siguri personale; tastiera për alarme sigurie; softuer aplikativ sigurie i 

shkarkueshëm kompjuterik për telefona smart/telefona mobil/televizor smart/ pajisje 

komunikuese elektrike për manipulim me dorë (për përdorim në Internet of Things); 

senzorë për identifikimin e lëvizjes; Gyro senzorë përmes funksioneve GPS; detektorë të 

lëvizjes; senzorë invader; senzorë për mbrojtjen e privacisë; senzorë alarmues për 

frigoriferë; senzorë alarmues për makinat për larjen e rrobave; senzorët e hapësirës; pajisjet 

me senzorë digjital; kontrolluesit e senzorëve; senzorët e presionit; senzorët për 

instrumentet matëse; senzorët për detektimin e hapjes dhe mbylljes së dritareve; senzorët 

për detektimin e objekteve;  senzorët për detektimin e hapjes dhe mbylljes së dyerve; 

aparate për kontroll nga distanca; USB Dongle (adapter me rrjetë ëireless); transmetues dhe 

pranues të sinjaleve elektronike; adapterë për lidhje në rrjetin ëireless; butona me prekje 

multifunksionale; stacione të senzorëve; monitorë (harduerë kompjuterik); dry të dyerve 

(elektrik); telekomandë për TV;  telekomandë për produkte elektronike; pajisje për rrjet 

shtëpiak; sistem elektronik i sigurisë për rrjetin shtëpiak; pajisje të automatizimit shtëpiak; 

aplikacion i shkarkueshëm për telefona smart (softuer); Interface dhe pajisje periferike për 

kompjuterët; server Cloud; server për sistemin e rrjetit shtëpiak; server për automatizim 

shtëpiak; aparat për interface audio digjital; pranues ëireless audio/video; aparat për 

komunikim ëireless; pajisje për mbushjen e baterive; softuer kompjuterik për telekomandë 

të aparateve të sigurisë; softuer kompjuterik për telekomandim të makinave të zyrës; softuer 

kompjuterik për telekomandim të pajisjeve të ndriçimit elektrik; softuer aplikativ për 

telekomandim të aparateve elektronike/pajisjeve shtëpiake; programe kompjuterik për 

telekomandim të aparateve elektronike/pajisjeve shtëpiake (për instalimin e aparateve 

elektronike/pajisjeve shtëpiake); softuer kompjuterik për telekomandim të 

telefonave/telefonave ëireless; softuer kompjuterik për telekomandim të fshesave 

elektrike/printerëve/kompjuterëve; aparate sigurie për qasje (elektrike); panele kontrolluese 

për alarmet e sigurisë; senzorë të lëvizjes për ndriçim sigurie; softuer për kontrollimin e 

hapësirave të ndërtesave, sistemet e qasjes dhe sigurisë; kartelat e koduara me 

karakteristika të sigurisë për qëllime të identifikimit; aparate sigurie për përpunimin e 

sinjaleve audio; foto celulat për përdorim me ndriçimin e sigurisë; aparate telekomanduese 
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për kontrollimin e ndriçimit; softuer kompjuterik për kontrollimin dhe menaxhimin e 

aplikacioneve për qasje në server; programet kompjuterike për lidhjen nga distanca të 

kompjuterëve ose rrjetave kompjuterik; kontrolluesit elektronik digjital; priza; priza dhe 

kontakte tjera (lidhje elektrike); softuer kompjuterik dhe firmëare për mundësimin e 

pajisjeve elektronike që të shkëmbejnë të dhënat dhe komunikojnë me njëra tjetrën; softuer 

të sistemit operative kompjuterik; driver të softuerit të pajisjeve elektronike që mundëson 

harduerin kompjuterik dhe pajisjet elektronike që të komunikojnë me njëra tjetrën; 

Middleëare për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softuer për 

rrjeta dhe siguri të pajisjeve; softuer kompjuterik për shfrytëzim nga të tjerët për zhvillimin 

e softuerit për menaxhimin, operimin dhe lidhjen në internet (pajisjet elektronike); softuer 

për menaxhimin e pajisjeve mobile; dry elektrik; dry digjital të dyerve; aparat për mbyllje 

elektronike; dry elektronik që operohen me kartele; dry (elektrik) me alarme; dry mekanik 

(elektrik, metalik); dry me kurdisje mekanike (elektrik); dry kombinues (metalit – elektrik); 

dry për kontrollimin e frekuencave të radios; aparat për mbylljen qendrore të dyerve; pajisje 

për mbyllje sigurie (elektrike); kontrolle për mbylljen e dyerve që operohen përmes radios; 

mekanizmat për mbyllje elektrike për kasafortë; detektorët; detektorët infra të kuq; 

detektorët përafrues; detektorët e nxehtësisë; detektorët lazerik; detektorët e rrjedhës; 

detektorët e voltazhit; detektorët e zjarrit; detektorët e flakës; detektorët e tymit; detektorët 

pasive infra të kuq; senzorët dhe detektorët; kamerat infra të kuqe; kontrolluesit e 

termostatit; termostatet elektrike; qarqet kontrolluese; kontrollet e programuara; kontrollet e 

presionit; kontrollet elektrike; kontrollet termike; kontrollet digjitale për kontrollimin e 

procesit; kontrolluesit kompjuterik; kontrolluesit multiport; kontrolluesit (rregulluesit); 

kontrolluesit e lëvizjes; kontrolluesit e energjisë; kontrolluesit e komunikimit; kontrollues 

elektrik; aparatet për kontrollimin e zjarrit; pajisje për kontrollimin e qasjes; aparate për 

kontrollimin e termostatit; pajisje për kontrollimin e energjisë; aparate për kontrollimin e 

energjisë (elektrike); njësitë për kontrollimin e procesit (elektronike); aparate për 

kontrollimin e temperaturës (termostate); sisteme biometrike për kontrollimin e qasjes; 

pajisje për kontrollimin e rrymës elektrike; transmetuesit dhe pranuesit ëireless për 

përdorim me pajisje të dëgjimit; instrumentet për kontrollimin elektronik të kohës; aparate 

për kontrollimin e qasjes (elektrike-); instalimet për kontrollimin e qasjes (elektrike); njësi 

për kontrollimin e qasjes (elektrike-); njësitë për kontrollimin e procesit (elektrik); kartelat 

për kontrollimin e qasjes (të koduara ose magnetike); aparate për kontrollimin e 

elektricitetit statik; njësitë për kontrollimin e transmetimit të shumëfishtë të sinjalit; 

senzorët e përdorur në kontrollimin e uzinës; instrumente, indikatorë dhe kontrollues për 

matje, detektim dhe monitorim; instrumente të monitorimit; njësi të monitorimit (elektrike); 

aparate për monitorim, elektrike; aparate për monitorimin e sigurisë (elektrik); aparat për 

kontrollimin e monitorimit (elektrik); softueri cloud për monitorimin e rrjetit; monitoruesit 

e temperaturës për shfrytëzim shtëpiak; monitorues të temperaturës për përdorim industrial; 

pajisjet e dëgjimit për monitorimin e bebeve; kamerat për monitorimin e rrjetit për 

mbikëqyrje; video kamerat për qëllime të monitorimit; aparate për monitorimin e avullit për 

detektimin e rrjedhave; kontrolluesit ëireless për monitorimin dhe kontrollimin nga distanca 

të funksionit dhe statusit të sistemit të sigurisë; sistemet për video mbikëqyrje; kamerat për 

video mbikëqyrje; aparate për mbikëqyrje elektronike; kamerat për mbikëqyrje të rrjetit; 

instalimet elektrike dhe elektronike për video mbikëqyrje; sirenat; zile elektrike për dyer; 

sisteme televizive me qark të mbyllur (CCTV); bateri; bateri që rimbushen; bateri litium; 

bateri të thata; bateri elektrike; bateri anode; bateri galvanike; akumulatorë (bateri); bateri 
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për ndezje; bateri elektrike; njësi elektrike (bateri); bateri me celula të thata; pako elektrike 

(bateri); bateri për ndriçim; bateri elektrike që rimbushen; bateri për cigare elektronike; 

bateri për tension të lartë; bateri për mbushje elektrike; bateri litium jon; bateri të telefonave 

mobil; bateri nikël-kadmium; bateri sekondare të litiumit; bateri për mbushje elektrike; 

celula dhe bateri elektrike; bateri nikel-kadmium për mbushje; bateri të veturave; bateri për 

vetura elektrike; USB elektrike; mbushës për bateri elektrike; adapter të baterive; pako të 

baterive; plumb të baterive; startues të baterive, testues të baterive; kuti të baterive; kuti të 

baterive; kabllo për mbushjen e baterive; aparate për testimin e baterive; pajisjet për 

mbushjen e baterive; mbushësit e baterive të telefonit celular për përdorim në vetura; 

mbushësit e baterive për përdorim me telefon; aparate për diagnostikim të motorëve; 

softuer për diagnostikim dhe riparim; aparate diagnostike, jo për qëllime mjekësorë; aparate 

testuese për qëllime diagnostike (që nuk janë mjekësore); programet ndihmëse për kryerjen 

e diagnostikimit të sistemit kompjuterik; aplikacionet për mobil; softuer aplikativ; procesor 

aplikativ; softuer aplikativ kompjuterik për TV; softueri aplikativ për shërbimet 

kompjuterike cloud; kartelat kreditore; terminalet e kartelave kreditor; kartelat kreditore 

magnetike; kartelat e koduara kreditore; lexuesit e kartelave kreditore; makinat për kodimin 

e kartelave kreditore; kartelat e koduara kreditore prepaid; kutitë e kartelave kreditore; 

softuer për lehtësimin e transaksioneve të sigurta të kartelave kreditore; termostatet për 

motorët e veturave; trekëndëshat e sigurisë për vetura; llampat e sigurisë për veturat; 

simulatorët për vozitje me veturë; sistemet për kontrollimin e shpejtësisë së veturës; 

kontrollet cruise për veturat; sistemet autonome të vozitjes që përmbajnë ekrane interaktive 

në veturë; aplikacione kompjuterike për kontrollimin e vozitjes automatike në veturë; 

aplikacione kompjuterike për kontrollimin automatik të parkimit me veturë; sistemet 

elektronike on-board në veturat tokësore për ofrimin e ndihmës për parkim; monitorët për 

ofrimin e pamjes së plotë për vetura; video procesorë për ofrimin e pamjes së plotë për 

veturë; programe kompjuterike për ofrimin e pamjes së plotë për veturë; programet 

kompjuterike për përdorim në ndihmën e vozitjes me veturë; presioni në gomat e veturave 

(indikatorët automatik të presionit të ulët -); indikatorët automatik me presion të ulët në 

gomat e veturave; sistemet e integruara elektronike për ndihmë në vozitje për veturat 

tokësore; alarmet dhe pajisjet e paralajmërimit; siguresat; siguresat e veturave; kabllot për 

ndezje; kabllot për aktivizim të baterisë; pjesë dhe pajisje të aparateve për testimin e 

alkoolit për të gjitha mallrat e lartpërmendura  

11  Njësi sterilizuese për instrumentet mjekësore; aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të 

avullit, zierje, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; kondicioner 

ajri; kondicioner ajri; filtër për kondicioner ajri; ventilator për kondicioner ajri; kondicioner 

ajri për dhomë; kondicioner ajri elektrik; aparate për kondicioner ajri; instalime për 

kondicioner ajri; filtra të ajrit për ventilatorët mjekësor; njësi për kondicioner ajri; pajisje 

për kondicioner ajri; aparate për kondicioner ajri; instalime për kondicioner ajri; ventilatorë 

(kondicioner ajri); avullues për kondicioner ajri; valvula për kondicioner ajri; aparate 

mobile për kondicioner ajri; njësi për kondicioner ajri për banim; aparate për kondicioner 

ajri në dritare; aparate shtëpiake për kondicioner ajri; instalime shtëpiake për kondicioner 

ajri; instalime qendrore për kondicioner ajri; instalime për kondicioner ajri; filtra për 

kondicioner ajri; ventilator të motorizuar për kondicioner ajri; aparate për kondicioner ajri 

të llojit qendror; ekstraktues (ventilim ose kondicioner ajri); mbulesa për aparatet e 

kondicionerit të ajrit; ventilatorët për aparatet e kondicioner ajri; ventilatorët aksial për 

kondicioner ajri; njësitë për kondicioner ajri që montohen në dritare; aparate dhe instalime 
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për kondicioner ajri; fshesat elektrike me ajër për qëllime të kondicioner ajri; kondicioner 

ajri, aparate dhe instrumente për freskimin dhe ventilimin e ajrit; radiatorë (për qëllime 

industriale të kondicionerit të ajrit); aparate të kombinuara për ngrohje dhe kondicionim të 

ajrit; helika (pjesë të aparatit për kondicioner ajri); instalime për kondicioner ajri për 

qëllime amvisërie; instalime dhe aparate për ventilim (kondicioner ajri); sistemet HVAC 

(ngrohje, ventilim dhe kondicionim ajri); instalime qendrore për kondicionim të ajrit për 

qëllime amvisërie; komponentë për kondicioner ajri dhe sistemet e ftohjes, që do të thotë, 

ftohësit avullues të ajrit; aparate të lagështisë për përdorim me aparatin për kondicionimin e 

ajrit; pajisje për ngrohje, ventilim, kondicionim të ajrit dhe pastrim (ambient); pjesë për 

sistemet e ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit, dmth., ngrohës dhe ftohës me gaz për vetura; 

aparat tharës për përdorim në sistemet e ngrohjes dhe ventilimit, sistemet e kondicionimit të 

ajrit dhe sistemet e ngrirjes; instalimet për tharje; kabinetet për tharje; aparat për tharje; 

furra për tharje; tharës Thumble (tharës me nxehtësi); aparat për tharjen e flokëve (tharje 

me nxehtësi); aparate për kondicionim të ajrit për përdorim komercial; instalimet për 

kondicionim të ajrit për përdorim komercial; aparat për kondicionim të ajrit për përdorim 

industrial; kondicioner ajri për dhomat për përpunimin e të dhënave; kondicioner ajri për 

përdorim në transport; instalimet për kondicionim të ajrit për përdorim në bujqësi; 

instalimet për kondicionim të ajrit për qëllime industriale; aparate për kondicionimin e ajrit 

për qëllime industriale; kondicioner ajri lokal (për qëllime industriale); instalimet qendrore 

për kondicionim të ajrit për qëllime industriale; instalimet qendrore për kondicionimin e 

ajrit (për qëllime industriale); njësi për ngrohje; armatura për ngrohje; bobina për ngrohje; 

unaza për ngrohje; shufra për ngrohje; korniza për ngrohje; bojler për ngrohje; aparat për 

ngrohje; instalime për ngrohje; elemente për ngrohje; pllaka për ngrohje; radiatorë 

(ngrohje); furra për ngrohje të ajrit; aparate për ngrohje; pajisje për ngrohje; instalimet për 

ngrohje; aparate për ngrohje elektrike; instalime për ngrohje elektrike; filament për ngrohje 

elektrike; ventilatorë për ngrohje elektrike; aparate mobile për ngrohje; njësi për ngrohje 

shtëpiake; aparate për ngrohje solare; instalime për ngrohje solare; panele për ngrohje 

solare; aparate për ngrohje të hapësirës; soba për ngrohje; aparate për ngrohjen e 

dyshemeve, aparat për ngrohjen e ajrit; instalime për ngrohjen e ajrit; aparat për ngrohje 

qendrore; bojlerë për ngrohje qendrore; instalimet për ngrohje qendrore; enë për ngrohje 

shtëpiake; elemente për ngrohje elektrike; aparate fikse për ngrohje; elemente për ngrohjen 

e apartamentit; aparate për ngrohje industriale; furra për ngrohje industriale; instalime për 

ngrohje industriale; aparate për ngrohjen nën dysheme; instalime për ngrohje nën dysheme; 

aparate për ngrohje me avull; panele për ngrohje me rreze infra të kuqe; furra (aparate për 

ngrohje); radiatorë për ngrohje qendrore; instalime për ngrohje qendrore; instalime për 

ngrohje me qark të mbyllur; aparate elektrike për ngrohje radiant; furra për ngrohje 

qendrore; aparate për ngrohje me gaz; instalime për ngrohje me gaz; instalime për ngrohje 

për gaz; aparate për ngrohje për kontejner; aparate për ngrohje për furra; aparate për 

ngrohje për vaj; aparat për ngrohje për pellgje; aparat për ngrohje me ajër të ngrohtë; 

aparate për ngrohje me ajër të nxehtë; sisteme të brendshme për ngrohje me radiant; 

kolektorë termal solar (ngrohje); kolektorë të energjisë solare për ngrohje; aparate për 

ngrohje me energji solare; instalime për ngrohje me energji solare; aparate të operuara me 

gaz për ngrohje; pajisjet personale për ngrohje dhe tharje; pajisje të lagështisë për radiatorët 

e ngrohjes qendrore; panele të ngrohjes dhe ftohjes për qëllime të ngrohjes dhe ftohjes së 

brendshme; aparate për akumulimin e dritës së diellit për qëllime të ngrohjes; filtra për 

përdorim me aparat për ngrohje; radiatorë për instalimet e ngrohjes qendrore; aparate për 
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ventilim; ventilatorë ventilues; instalime për ventilim; ventilatorë për thithje; njësi për 

ventilim; terminale për ventilim; ventilatorë aeolian; elektro ventilatorë; ventilatorë të 

turbinave (aparate për ventilim); mbulesa për ventilim; aparate për ventilim; ventilatorë për 

ventilim; mbulesa për ventilim të furrave; ventilatorë; aparate mobile për ventilim; njësi për 

ventilim shtëpiak; ventilatorë me ajër të kompresuar; njësi ekstraktuese (ventilim); aparate 

për ventilim industrial; ventilatorë për rigjenerimin e energjisë; ventilatorët për rigjenerimin 

e nxehtësisë; aparate për ventilim përmes energjisë solare; mbulesat për ventilimin e tymit; 

mbulesat për ventilimin e avullit; ventilatorët për shkëmbyesit e nxehtësisë; ventilatorët 

elektrike për ventilim; ventilatorë elektrik për ventilim; ventilatorët e zjarrit për nxjerrjen e 

gazrave; ventilatorët e zjarrit për nxjerrjen e tymit; ventilatorët e zjarrit për nxjerrjen e 

avullit; ventilatorët e zjarrit për nxjerrjen e gazit; pajisjet shtesë për ventilator, siç janë 

grilat; ventilatorët elektrik për qëllime të ventilimit; push për aparate të ventilimit; mbulesa 

për aparatet e ventilimit; perdet e ajrit për ventilim; frigoriferët; njësitë e ngrirjes; kutitë e 

ngrirjes; raftet e ngrirjes; vitrinat e ngrirjes; frigoriferët elektrik; kontejnerët për ftohje; 

aparate për ftohje; pajisje për ftohje; instalime për ftohje; frigoriferët shtëpiak; dhomat për 

ftohje; frigoriferët portativ; kabinetet për ftohje; makinat për ftohje; odat për ftohje; 

frigoriferët me gaz; frigoriferët Kimchi; kabinetet me vitrina për ftohje; kontejner për ftohje 

(elektrik); njësi të bombolave për pijet e ngrira; aparate për pijet e ngrira; frigoriferë 

portativ (elektrik); instalime ftohëse për ftohje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; mure mbyllëse 

për ftohje; aparate dhe makina për ngrirje; pajisje dhe instalime për ngrirje; ngrirës; 

instalime për ngrirje; kabinete për ngrirje; vitrina për ngrirje; dollapë për ngrirje; ngrirës të 

thellë; pllaka për ngrirje; instalime për ngrirje; ngrirës dollap; frigorifer-ngrirës; njësi për 

ngrirës; aparat për ngrirje; aparat për ngrirjen e ajrit; instalime për ngrirjen e ajrit; ngrirësit 

Ëalk-in; instalime ftohëse për ngrirje; aparate për ngrirjen e ushqimit; mbulesa ekstraktuese 

për ngrirës; kombinime të frigoriferëve dhe ngrirësve; instalime ftohëse për ngrirje të thellë; 

ngrirësit elektrik për përdorim shtëpiak; aparate për ftohje; instalime për ftohje; elemente 

për ftohje; ftohës dhomash; instalime për ftohje; stufa; stufa të kombinuara; stufa me 

qymyrgur; stufa shtëpiake; stufa me dru; stufa për zierje; stufa kuzhine; stufa elektrike; 

stufa me gaz; stufa për zierje; stufa elektrike për zierje; sobë; sobë portative; mbulesë 

sobash; soba me mikrovalë; instalime për zierje; njësi për zierje; pajisje për zierje; grila për 

zierje; furra për zierje; aparate për zierje; instalime për zierje; furra mikrovalore për 

përdorim shtëpiak; furra mikrovalore për qëllime amvisërie; furrat mikrovalore për qëllime 

industriale; bojlerë për larje; kazan për larje; ftohës dhe ngrohës uji; aparate për pastrimin e 

ujit; aparate për deskalimin e ujit; njësi për filtrimin e ujit në shtëpi; instalime për ftohjen e 

ujit; instalime për pastrimin e ujit; instalime për ngrohje (ujë të nxehtë-); aparate për 

ngrohjen e ujit të nxehtë; aparate elektrike për ngrohjen e ujit; ngrohës dhe bojlerë uji; 

aparate për zbutjen e ujit; ngrohës për furnizim me ujë të nxehtë; aparate për dezinfektimin 

e ujit; instalime ftohëse për ujë; ngrohës uji për përdorim në amvisëri; ngrohës uji për 

përdorim industrial; instalime për pastrimin e ujit, shkripëzim të ujit, dhe kondicionim të 

ujit; pajisje rregulluese dhe të sigurisë për instalimet e ujit dhe gazit. Makinat e kafesë; 

aparate për bërjen e kafesë; aparate për pjekjen e kafes; gotat elektrike për kafe; makinat 

për espresso kafe; makina elektrike për bërjen e kafes; filtrues elektrik i kafesë; aparatet 

elektrike për bërjen e kafesë; aparatet elektrike për pjekjen e kafes; makinat elektrike për 

kafe; enët elektrike për kafe; vazot elektrike për kafe; enët e kafes me tric wireless; makina 

për pjekjen e kokrrave të kafes; filtrues kafesh për shtëpi (elektrik); instalime automatike 

për bërjen e kafes; aparatet elektrike për bërjen e kafes për përdorim në shtëpi; çajnik; 
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çajnik elektrik; çajnik me çaj (elektrik); çajnik elektrik (për qëllime amvisërie); tosterë; 

tosterë buke; tosterë elektrik; furra toster elektrik; aparate (tosterë) për bërjen e sandviçëve; 

tosterë të nxehtë për sandviç; tosterë elektrik për sandviç; tosterë shtëpiak buke (elektrik); 

tosterë elektrik (për qëllime amvisërie); filtra për ujë të pijshëm; filtra për ujë të çezmës në 

shtëpi; fërgues elektrik pa vaj; fërgues elektrik me vaj; fërgues të thellë elektrik; fërgues të 

thellë industrial; fërgues komercial për ushqim; grill; ndezës grilli; grill me qymyrgur; grill 

për Barbecue; grill elektrik; grill me gaz; soba me grill; pllaka për ngrohjen e grillit; grill 

(pajisje për zierje); pllaka të nxehta; pllaka të nxehta për shtëpi; pllaka të nxehta Inset; 

pllaka të nxehta elektrike; pllaka të nxehta për zierje; pllaka të nxehta (për qëllime 

amvisërie); pllaka të nxehta elektrike për ngrohjen e ushqimit; grillat elektrik për jashtë; 

grillat elektrik për brenda; aparate elektrike për pjekje; gur i llavës për përdorim në grill 

barbecue; briketa të qeramikës për përdorim në grillat barbecue (që nuk ndizen); aparatet 

për bërjen e bukës shtëpiake; tabak për ngrohje; tabak të nxehur; tabak elektrik; soba për 

oriz; soba elektrike për oriz; soba industriale për oriz; soba me avull; soba për zierjen e 

veve; soba për zierjen për krepave; soba për induksion; Sobë elektrike; sobë me gaz; sobë 

për zierje të ngadalshme (elektrike -); sobë me presion, elektrike; sobë shtëpiake me gaz; 

sobë elektrike për bukë; hekur me avull për rroba; hekur me avull për tekstil; tenxhere 

elektrike  me avull për zierje; tenxhere elektrike  me avull për perime; tenxhere elektrike 

me avull për ushqim; tenxhere elektrike për ve për qëllime shtëpiake; pastrues me gaz; 

tigan për petulla; sterilizues për furçë të dhëmbëve; llambë për dredhjen e flokëve; tharëse 

flokësh; tharëse flokësh; tharëse flokësh elektrike; pajisje për tharjen e flokëve; aparat  për 

tharjen e flokëve; tharëse statike e flokëve; tharëse flokësh për udhëtim; tharëse flokësh për 

manipulim me dorë; ventilator për tharje flokësh;   tharëse flokësh elektrike për manipulim 

me dorë; apart për tharje  të flokëve; tharës flokësh[për qëllime shtëpiake]; aparat për tharje 

flokësh me rreze infra të kuqe;  llambë me rreze infra të kuqe për tharje flokësh; tharëse 

flokësh me avull për përdorim në sallonet e bukurisë; makinë për tharje flokësh për 

përdorim në sallonet e bukurisë; tharëse flokësh për përdorim në sallonet e bukurisë; 

tharëse flokësh me avull për përdorim në sallonet e bukurisë; tharëse me ajër të nxehtë për 

tharjen e flokëve; pajisje për ngrohjen e dyllit për depilim;  ndriçues; poqa elektrik; 

instalimet e lehta; pajisje për ndriçim; pajisje montuese për ndriçim; pajisje të lehta; shufra 

ndriçuese; poqa elektrik; hije të dritës; reflektorë të dritës; shpërndarës i dritës; projektor i 

dritës; shpërndarës (dritë -); reflektorë dritash [efektet e dritës]; dritat e kopshtit; dritat e 

pasme të automjeteve; dritat e kërkimit; aparat për ndriçim; dritë rrethore; dritë për 

tavolinë; dritë fluoreshente; dritat elektrike; dritat për vetura; dritat me gaz; dritat e vogla; 

dritat zbukuruese; dritat e automjeteve; dritat solare; dritat emergjente; drita inspektimi; 

drita për helmetë; dritat për disponim; dritat për libra; dritat për akuarium; dritat për 

biçikletë; drita për zhytje; drita për motor; drita për stilolaps; drita për mur; drita për lexim; 

drita për skenë; drita për tavan; drita për kopsht; mekanizëm për ndriçim [aparat për 

ndriçim]; transformatorët e ndriçimit; njësitë e ndriçimit; aparat për ndriçim; ndriçim 

elektrik; elementet e ndriçimit; pajisjet e ndriçimit; ndriçues i ekranit; rotorë për ndriçim; 

ndriçues për sigurim; llambë ndriçuese; dritat louvre; dritat zbukuruese; ndriçues dhe 

reflektorët e dritës; dritat e jashtme; instalimi i ndriçimit; poçet për ndriçim; aparat për 

ndriçimin e skenës; pajisje ndriçimi; instalimi i ndriçimit për automjete; aparatet për 

ndriçimin e automjeteve; instalimi për ndriçimin emergjent; aparatet për ndriçimin 

emergjent; aparatet elektrike për ndriçim; instalimi elektrik për ndriçim; aparatet për 

ndriçim; dritat për akuariumet; dritat për disko; aparatet ndriçuese me dioda për emetimin e 
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dritës [LED]; dritat e frenave të automjeteve; drita elektrike për pushim; dritat nënujore 

LED; dritat për disponim LED; dritat për peizazh LED; dritë xhepi për kërkim; dritë 

elektrike për natë; dritat dinamo për biçikletë; telat e dritave; qeskë për drita; dritat 

reflektuese [zbukuruese]; dritat për kulm [llambat]; dritat e pasme të automjetit; dritat 

festive; louvre për dritat; dritat për automobila; drita me dioda për emetimin e dritës për 

automobilat; poçet me dritë inkandeshente; poçet me dritë halogjene; dritë  LED për 

makinat;  poq me dritë LED; poçet me dritë të vogël; shtylla lëvizëse të dritës; poçet 

elektrik të dritës; pajisjet elektrike të dritës; ndriçues i automjeteve dhe reflektorët e 

ndriçimit; instalimi i ndriçimit për skenën e filmit; pajisjet e brendshme ndriçuese 

fluoreshente; aparatet e ndriçimit dhe instalimet;  llambat për ndriçimin e automjeteve; 

aparatet elektrike për ndriçim zbukurues; pajisje për lirimin elektrik të dritës; pajisje për 

ndriçim të jashtëm elektrik; drita të pasme për vetura; drita LED për vetura; drita të vogla 

për vetura; drita sigurie me lëvizje sensitive; drita për shiritat montues; drita për instalim të 

jashtëm; drita për dekorim festiv; drita për montim në mur; instalime të ndriçimit LED; 

pajisje ndriçuese për përdorim komercial; pajisje ndriçuese për përdorim shtëpiak; llamba 

elektrike për ndriçim të jashtëm; llamba elektrike për ndriçim të brendshëm; drita të 

krishtlindjes (përveç qirinjve); llambë dore; llambë xhepi; llamba që rimbushen; llamba për 

ndriçim; llamba xhepi, elektrike; llamba dore solare; llamba solare; furra solare; njësi të 

llambës solare; llamba solare; ngrohës solar të ujit; panele për akumulimin e nxehtësisë 

solare; kolektorët solar për ngrohje; Struktura mbështetëse për përdorim me tubat për 

ngrohje solare; llamba për ndriçim sigurie; foto celulat (ndriçim sigurie të operuar nga -); 

ndriçim sigurie që inkorporon një sensor të aktivizuar me rreze infra të kuqe; ndriçim 

sigurie që inkorporon një sensor të aktivizuar me lëvizje; ndriçim që përdoret me sistemet e 

sigurisë; ndriçim sigurie që inkorporon një sensor të aktivizuar nga nxehtësia; pastruesit e 

ajrit; pastruesit e ajrit industrial; filtra për pastruesit e ajrit; pastruesit e ajrit për vetura; 

pastruesit e ajrit për përdorim shtëpiak; pastruesit e ajrit (për qëllime amvisërie); pajisjet 

për lagështinë e ajrit; pajisjet për lagështinë e ajrit (kontejner uji për radiator me ngrohje 

qendrore); pajisjet për heqjen e lagështisë së ajrit; ndezësit e grillit; bombolat elektrike për 

aromatizimin e ajrit; sistemet e bombolave për aromatizimin e ajrit; pjesët dhe pajisjet për 

të gjitha mallrat e lartpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1615 

(220) 23/12/2016 

(731) HALIT CACAJ DHE ISUF CACAJ 

“GOLUX” SH.P.K. RR. LUAN 

HARADINAJ NR. 23. DEÇAN, KS 

(591) E bardhë, e kuqe. 

(740)  MILOT MALAJ RR. METO 

BAJRAKTARI NR. 28. PRISHTINË 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, bojra, llaqet; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit të drurit.  

11  Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin avull, gatim, ftohje, tharje, 

ventilim, furnizimi me ujë dhe qëllime sanitare.  

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera.  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 
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përfshirë në kategoritë tjera.  

20  Orendi, pasqyra, foto korniza ; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasat e tjera), 

tape.  

21  Enë shtëpiake ose enë kuzhine.  

24  Tekstil dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasat e tjera; mbulesa për shtretër, 

tavolina.  

27  Qilima, tepihë, shtroja dhe hasër, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese, varëse muri (jo tekstil)  

28  Lojra dhe lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sport që nuk janë përfshirë në klasat e tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1619 

(220) 23/12/2016 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, 6411 TE, HEERLEN, NL 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, kafe artificiale; melmesa; miell dhe preparate të bëra nga drithërat; bukë, 

pasta dhe ëmbëlisra; bonbon; çokollatë; shkopinjë me bazë çokollate si zëvendësues të 

ushqimit; melmesa (erëza); meze; ëmbëlsira, biskota dhe shkopinjë drithërash; shkopinj 

energjik; shkopinj drithërash me sasi të madhe të proteinave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1633 

(220) 29/12/2016 

(300) VA 2016 01971  17/08/2016  DK 

(731) H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK 

(591) Portokalli 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Përgatitje dhe substanca farmaceutike dhe mjeksore; vaksina; përgatitje dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve në, 

të gjeneruara nga ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitje dhe substanca 
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farmaceutike që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimulantë të sistemit nervor qendror; 

përgatitje dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitje dhe substanca farmaceutike për 

parandalimin dhe trajtimin e demencës, sëmundjes dhe çrregullimit të Alzheimer, 

maramendjes, krizave, apopleksisë, depresionit, dëmtimit të njohjes, çrregullimeve dhe 

sëmundjeve të njohjes, çrregullimeve të gjendjes emocionale, psikozës, ankthit, apatisë, 

epilepsisë, sindromës së Lennox-Gastaut (LGS), sklerozës, porfirit, sëmundjes dhe 

çrregullimit të Huntington, inzomnisë, sëmundjes dhe çrregullimit të Parkinson, rrëzimeve, 

çrregullimeve dhe sëmundjeve të lëvizjes, skizofrenisë, çrregullimit dhe sëmundjes 

bipolare, ADHD, kancerit, migrenës, dhimbjes, alkolizmit dhe varësisë; përgatitje, 

substanca, reagentë dhe agjentë për qëllime mjeksore dhe diagonistikuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/21 

(220) 12/01/2017 

(731) N.SH. KOPSHTI “Bota e Fëmijëve”  

Rruga: “Lekë Dukagjini” RB 4/7, D-6 nr. 1.  

Prishtinë, KS 

(591) e gjelbërt, e zezë, e kuqe, lila, e 

verdhë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat;  menaxhim biznesi; sherbime zyre  

41   Arsimi parashkollor dhe fillor; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/55 

(220) 26/01/2017 

(731) All-Star Distribution L.L.C. 

Rruga e Pejës, Fushë Kosovë, KS 

(591) E verdhe, e kaltërt, e kuqe, e hirtë, e 

bardhe dhe e zezë 

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

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

Prishtinë 
 
 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substance tjera për perdorim në levanderi; preparate 

për pastrim, shkëlqim, ferkim dhe gërryerje; sapune; parfumeri, vajra esenciale, artikuj 

kozmetik, losion për flokë; pasta dhëmbësh  

21  Artikuj dhe enë shtëpiake apo kuzhine (jo nga metalet e çmuara apo mveshje nga këto 

metale); krehëra dhe sfungjerë; brusha (duke përjashtuar penelet); materiale për krijim 

furçash; instrumente dhe materiale për pastrim; lesh çeliku; xham i papërpunuar apo gjysëm 

i përpunuar (përjashtuar xhamin e përdorur për ndërtim); artikuj prej qelqi, porcelan dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tjera  

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; tregëtimi me shumicë dhe pakicë i 

produkteve të cilët përfshihen në klasat 3 dhe 21  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/57 

(220) 27/01/2017 

(731) MD  NINI  DOO 

18000 Niš,VAZDUHOPLOVACA  

BB/SERBI MD  NINI  DOO 

18000 Niš,VAZDUHOPLOVACA  

BB/SERBI, RS 

(591) E  Kaltert; e kuqe; e verdhë e qelur; e 

bardhë; e  kafte e qelur 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti / KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinare, ushqim 

për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për dressings; 

material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; përgatitjet për shkatërrimin 

parazitë; fungicides, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/58 

(220) 27/01/2017 

(731) MD  NINI  DOO 

18000 Niš,VAZDUHOPLOVACA  

BB/SERBI, RS 

(591) E  Kaltert; e kuqe; e verdhë e qelur; e 

bardhë; e  kafte e qelur 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti / KS 
 

(540)   

 

     

 

(511) 5  Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinare, ushqim 

për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për dressings; 
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material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; përgatitjet për shkatërrimin 

parazitë; fungicides, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/59 

(220) 27/01/2017 

(731) MD  NINI  DOO 18000 

Niš,VAZDUHOPLOVACA  BB/SERBI, 

RS 

(591)   E  Kaltert; e gjelbert; e hirt; e kaltert 

në të qelur 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinare, ushqim 

për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për dressings; 

material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; përgatitjet për shkatërrimin 

parazitë; fungicides, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/60 

(220) 27/01/2017 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AIRBUFO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të sistemit respirator  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/61 

(220) 27/01/2017 

(731) Bashkim Avdiu Rr. Beteja e Koshares,  

nr. 7 10000 Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e gjelbërt e qelët, e verdhë, e 

kaltërt, kafe e qelët 
 
 

(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 
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higjienën e gojës.  

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; 

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

(mëlmesat); erëzat; akulli 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/66 

(220) 30/01/2017 

(731) Shefik Neziri Cerrnicë/KK Gjilan, KS 

(591) E kuqe; e zezë; e bardhë; e verdhë; e 

gjelbërt; e kaltërt 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 2  Bojrat, lustrat, llaqert, preparatet per mbrojteje nga ndryshku dhe prishja e drurit, 

ngjyrosesit, lendet brejtese, rreshirat e pa perpunuara natyrore, metalet ne forme petash dhe 

pluhuri per piktor, dekorator, tipograf dhe artist.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/67 

(220) 30/01/2017 

(731) Shefik Neziri Cerrnicë/KK Gjilan, KS 

(591) -E kaltertë, e gjelbertë, e kuqe. e zezë, 

e verdhë 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojrat, lustrat, llaqert, preparatet per mbrojteje nga ndryshku dhe prishja e drurit, 

ngjyrosesit, lendet brejtese, rreshirat e pa perpunuara natyrore, metalet ne forme petash dhe 

pluhuri per piktor, dekorator, tipograf dhe artist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

31 

 

(210) KS/M/ 2017/68 

(220) 30/01/2017 

(731) Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(591) E kuqe, e bardhë, e zezë 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)    

 

 

     

 

(511) 1  Lëngje transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës; lëngje për frena; lëngje për 

drejtimin e fuqisë; kemikale që përdoren në industri; shkencë dhe fotografi; poashtu edhe 

në bujqësi, vreshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të paprocesuara, plastika të 

paprocesuara, plehëra organike; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

saldim; substanca kimike për konzervimin e gjërave ushqimore; substanca për regjie; 

ngjitës për përdorim në industry.  

4  Vajëra motorike, vajëra lubrifrikuese, yndyrëra; lubrifikantë; lubrifikantë sintetik për 

paisje motorike; dyll; stoqe bazike; karburant motorik si gazolinë dhe karburant dizel; gaz 

natyral i kompresuar; vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; 

kompozime të lëngshme dhe lidhëse; karburant (duke përfshirë vajërat e motorit) dhe 

ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.  

37  Shërbime të shitjes me pakicë të karburantëve, shërbime për larjen e makinave, 

shërbime për lubrifikim të makinave, shërbime të ndërtimit; riparimit dhe shërbime 

instaluese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/69 

(220) 30/01/2017 

(731) Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Lëngje transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës; lëngje për frena; lëngje për 

drejtimin e fuqisë; kemikale që përdoren në industri; shkencë dhe fotografi; poashtu edhe 

në bujqësi, vreshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të paprocesuara, plastika të 

paprocesuara, plehëra organike; përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe 
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saldim; substanca kimike për konzervimin e gjërave ushqimore; substanca për regjie; 

ngjitës për përdorim në industry.  

4  Vajëra motorike, vajëra lubrifrikuese, yndyrëra; lubrifikantë; lubrifikantë sintetik për 

paisje motorike; dyll; stoqe bazike; karburant motorik si gazolinë dhe karburant dizel; gaz 

natyral i kompresuar; vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; 

kompozime të lëngshme dhe lidhëse; karburant (duke përfshirë vajërat e motorit) dhe 

ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.  

37  Shërbime të shitjes me pakicë të karburantëve, shërbime për larjen e makinave, 

shërbime për lubrifikim të makinave, shërbime të ndërtimit; riparimit dhe shërbime 

instaluese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/70 

(220) 31/01/2017 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, 

UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  FEVERSMART 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike; analgjetik, preparate anti inflamatorë dhe 

antipiretik; preparate të cilat lehtësojnë simptomat e ftohjës, gripit dhe alergjisë; pije 

mjeksore dhe preparate për përgaditjen e pijeve mjeksore; leukoplast transdermal; 

leukoplast ngjitës transdermal  

9  Audio/video monitorë; pajisje elektronike për vëzhgim; detektorë të lëvizjes dhe senzorë 

të lëvizjes; kamera; aparate elektrike për matje; senzorë infra të kuqe; senzorë (detektorë); 

instalime elektrike dhe elektronike për video mbikqyrje; pajisje për mbrojtje dhe siguri për 

monitorimin e ndryshimeve të temperaturës në trupin e njeriut; softuer kompjuterik, 

përkatësisht për monitorimin e temperaturës në trupin e njeriut; monitorë kompjuterik; 

aplikacione softuer në linjë (online) ose aplikacione softuerike të cilat mund të shkarkohen; 

pajisje elektronike për monitorimin e bebës; aplikacione softuer dhe/apo softuerike për 

qëllime mjeksore dhe kirurgjike; softuer për grumbullimin e të dhënave për qëllime 

mjeksore  

10  Aparate mjeksore për inçizim; aparate diagnostike për qëllime mjeksore; aparate 

diagnostike për inçizim për qëllime mjeksore; aparate diagnostike matëse për monitorimin 

e temperaturës; instrument elektronik për monitorim për përdorim mjeksorë; monitorues të 

respiracionit; senzor i frymarrjes; pajisje dhe instrumente për matje të përshtatshëm për 

përdorim në përcjelljen e gjendjës shëndetsore dhe temperaturës; monitor të zemrës; 

termometër për përdorim në medicinë; termometër; termometër të mbushur me lëng; 

senzorë dhe alarm për monitorim të bebeve; monitorë respiratorë për bebe  

 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

33 

 

(210) KS/M/ 2017/73 

(220) 31/01/2017 

(731) Ursapharm Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35, 66129 Saarbrucken, DE 

(591) Kafe, e kaltër e ndritshme, e kaltër e 

errët, bardhë dhe zezë. 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate Farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për qëllime 

medicinale; ushqim dietal dhe substanca tjera të adoptuara për përdorim medicinal ose 

veteriner, ushqim për foshnje; shtesa dietike për njerëz dhe shtazë; leukoplast, materiale për 

lidhje; materiale për mbushjen e dhëmbit, rrëshira dentare; mjete për dezinfektim; preparate 

për shkatërrimin e dëmtueseve; fungicide, herbicide  

10  Aparate dhe instrumente Kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinere, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmb; artikuj ortopedik; material kirurgjik për qepje; kontejnerë të 

pajisur me pajisje matëse për përdorim, posaçërisht për preparate farmaceutike (të përfshira 

në ketë klasë).  

16  Letër dhe kartuç; gjëra të shtypura; material për libërlidhje; fotografi; pajisje të zyrës; 

ngjitës për material të zyrës ose për përdorim në amvisni; material për artist; brusha për 

pikturim; makina shkrimi dhe pajisje te zyrës (përveç mobileve); material për mësim dhe 

aftësim (përpos aparateve); material plastik për paketim; lloje te shtypsave; klishe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/74 

(220) 31/01/2017 

(731) International Tobacco Plc 

122-126 Tooley Street London SE1 2TU, 

UK 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i perpunuar, duke përfshirë puro, cigare, cigarillo, 

duhan për vetë mbështjelljë të cigareve tuaja, çibuk të duhanit, duhan për përtypje, burnot 
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duhani, duhan për nargjile. Zëvendësues duhani (jo për qëllime mjekësore), artikuj për 

duhanëpirës, duke përfshirë letër të cigareve dhe çibuk, filtra të cigareve, kuti metalike të 

duhanit, kuti për cigare dhe taketuke jo nga metale të çmuara aliazhet e tyre apo me to të 

veshura; çibuk, aparate xhepi për mbështjelljen e cigareve, çakmak; shkrepësa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/75 

(220) 31/01/2017 

(731) “Moni Commerc” Sh.p.k,   

Rr. Skenderbeu  p.nr. Podujevë , KS 

(526)  

(591) E kuqe, e bardhë e gjelbër 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Piper, spec i terur dhe i bluar, përgatitje nga drithërat; pergaditje nga perimet, 

melasë; maja, erëza; pjekje drithërave tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/76 

(220) 31/01/2017 

(731) “Moni Commerc” Sh.p.k 

Rr. Skenderbeu  p.nr. Podujevë , KS 

(591) E kuqe, e gjelbër, e verdhë 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; kikirik, kikirik i 

përpunuar  

31  Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule natyrale.  
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(210) KS/M/ 2017/77 

(220) 01/02/2017 

(731) International Tobacco Plc 

122-126 Tooley Street, London SE1 2TU, 

UK 

(591) E kuqe, e bardhe dhe e verdhe 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i perpunuar, duke përfshirë puro, cigare, cigarillo, 

duhan për vetë mbështjelljë të cigareve tuaja, çibuk të duhanit, duhan për përtypje, burnot 

duhani, duhan për nargjile. Zëvendësues duhani (jo për qëllime mjekësore), artikuj për 

duhanëpirës, duke përfshirë letër të cigareve dhe çibuk, filtra të cigareve, kuti metalike të 

duhanit, kuti për cigare dhe taketuke jo nga metale të çmuara aliazhet e tyre apo me to të 

veshura; çibuk, aparate xhepi për mbështjelljen e cigareve, çakmak; shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/78 

(220) 01/02/2017 

(731) ALDI GmbH & Co.KG 

Burgstr.37, D-45476 Mülheim and der Ruhr,   

Deutschland, DE 

(591) E kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve për 

kopshtari, prodhimeve për pylltari, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve  

për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, 

prodhimeve sanitare, ilaçeve që jepen pa reçetë, shtesave ushqimore (suplementeve), 

fishekzjareve, aparateve dhe paisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për ato, 

kompjuterëve dhe paisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, hardueirit dhe softueirit 

kompjuterik, paisjeve për ndriçim, veglave, aparateve kopshtare dhe paisjeve për ato, 

bicikletave dhe paisjeve për ato, paisjeve për atomobila, orëve të murit, orëve për duar dhe 

stolive, paisjeve për zyre dhe rekuzitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 
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mobiljeve dhe artikujve tjerë për paisjen e enteriereve, mobiljeve për kopshte, takëmeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe paisjeve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, 

mbulesave për krevate, përfshirë jastukët, ndërresave të shtratit (qarqafëve), tekstilit për 

përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, 

paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim / kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë, bimëve, prodhimeve nga duhani; Shërbime të shitjes online me pakicë të 

prodhimeve bujqësore, prodhimeve për kopshtari, prodhimeve për pylltari, gjërave 

ushqimore, preparateve për larje, preparateve  për pastrim, prodhimeve të dedikuara për 

pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, ilaçeve që jepen pa 

reçetë, shtesave ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, hardueirit dhe softueirit kompjuterik, paisjeve për ndriçim, veglave, 

aparateve kopshtare dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisjeve për 

atomobila, orëve të murit, orëve për duar dhe stolive, paisjeve për zyre dhe rekuzitave për 

zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për paisjen e 

enteriereve, mobiljeve për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe paisjeve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amisëri, mbulesave për krevate, përfshirë jastukët, 

ndërresave të shtratit (qarqafëve), tekstilit për përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave 

për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim / kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve nga duhani; 

Shërbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve për kopshtari, 

prodhimeve për pylltari, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve  për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, ilaçeve që jepen pa reçetë, shtesave ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, 

aparateve dhe paisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve 

dhe paisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, hardueirit dhe softueirit kompjuterik, paisjeve 

për ndriçim, veglave, aparateve kopshtare dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato, paisjeve për atomobila, orëve të murit, orëve për duar dhe stolive, paisjeve për zyre dhe 

rekuzitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

paisjen e enteriereve, mobiljeve për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

paisjeve për ato, prodhimeve për përdorim në amisëri, mbulesave për krevate, përfshirë 

jastukët, ndërresave të shtratit (qarqafëve), tekstilit për përdorim në amvisëri, veshjeve, 

mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim / kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

nga duhani; Shërbime në udhëheqjen e punës në supermarkete, shitoreve me pakicë dhe 

shotoreve diskont me pakicë; Shërbime të shpalljeve; shërbime të shpalljes nëpërmjet 

internetit, për pale të treta; Shërbime për ofrimin e informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësisht informatave për prodhimet për konsumatorë, informatave për këshillim të 

konsumatorëve dhe shërbimeve (servise) informuse për kosumatorë; Shërbime për 

transaksione komerciale për palë të treta, poashtu nëpërmjet internetit; Shërbimit të marjes / 

realizimit të kontratave në lëmin e telefonisë celulare për palë të treta; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Shërbime të organizimit planifikues dhe mbikqyrjes të zhvillimit të 

punës; Rekrutim të kuadrove; Shërbime të konsultave për organizimin e punës; Shërbime të 

asistencës në menaxhimin komercial ose industrial; Ofrim i shërbimeve për palë të treta 

(blerje të mallrave dhe shërbime për ndërmarje tjera). 
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(210) KS/M/ 2017/81 

(220) 01/02/2017 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  TASTREIZO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/82 

(220) 02/02/2017 

(731) PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

(591) Gjelbër, kuq, zi, kaltër, verdhe, bardh 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat; përzierjet e birrës se ndritshme dhe birrës se errët; birrat pa alkool, birrat 

me pak kalori dhe me pak alkool; pijet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, 

ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; përzierje e birrës me limonade; 

përzierjet e birrave dhe pijeve pa alkool; ujërat mineral (pijet); ujërat e pijës; ujërat e 

tryezës; uji i  gazuar; uji e burimit; pijet e gazuar; limonadat; pijet e aromatizuara të bëra 

nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; pijet jo alkoolike e lëngjeve te frutave; 

pijet e frutave dhe lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe përgatitjet 

tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e me shumicë të frutave dhe/ose lëngjet e frutave me pak 

shtojca të qumështit, produktet qumështit ose desertët e qumështi; pijet dhe lëngjet e 

perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me perime; pijet jo alkoolike të 

fermentuara  
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(210) KS/M/ 2017/83 

(220) 02/02/2017 

(731) PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

(591) Kafe, kaltër, bardh, kuq. 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat; përzierjet e birrës se ndritshme dhe birrës se errët; birrat pa alkool, birrat 

me pak kalori dhe me pak alkool; pijet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, 

ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; përzierje e birrës me limonade; 

përzierjet e birrave dhe pijeve pa alkool; ujërat mineral (pijet); ujërat e pijës; ujërat e 

tryezës; uji i  gazuar; uji e burimit; pijet e gazuar; limonadat; pijet e aromatizuara të bëra 

nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; pijet jo alkoolike e lëngjeve te frutave; 

pijet e frutave dhe lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe përgatitjet 

tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e me shumicë të frutave dhe/ose lëngjet e frutave me pak 

shtojca të qumështit, produktet qumështit ose desertët e qumështi; pijet dhe lëngjet e 

perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me perime; pijet jo alkoolike të 

fermentuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/84 

(220) 02/02/2017 

(300) 26657 /2016  21/09/2016  CH 

(731) LafargeHolcim Ltd Zürcherstrasse 

156 CH – 8645 Jona Switzerland, CH 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  So the world builds better 

 

 
     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor jo metalik duke përfshirë betonin, çimenton dhe llaçin; 

përbërësit dhe aditivët (te përfshirë ne këtë klasë) për mallrat e lartpërmendura, ne veçanti  

aditivët  për beton; gypat e papërkulshëm jo metalik për qëllime ndërtim; asfalti, katrani 

dhe bitumen; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo metalike  

37  Shërbimet e ndërtimit, mirëmbajtjes dhe riparimit ne sektorin e ndërtimit dhe 

ndërtimtarisë  

42  Shërbimet e zhvillimit, planifikimit të projektit dhe të këshillëdhënjës si dhe shërbime 

të ofruara nga arkitektët, inxhinierët dhe kimistët në fushën e prodhimit dhe përpunimit të 

materialeve ndërtimore si betoni, si dhe  në sektorin e industrisë së ndërtimit dhe 

ndërtimtarisë; ekspert për vlerësime kimike  
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(210) KS/M/ 2017/85 

(220) 02/02/2017 

(731) ROHA ARZNEIMITTEL GMBH 

Rockwinkeler Heerstr. 100, 28355 Bremen, 

Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Bekunis 

 

 
     

 

(511) 5  Prodhime farmaceutike në formë tabletash  

30  Çaj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/86 

(220) 02/02/2017 

(731) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Comodita 

 

 
     

 

(511) 6  Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane, metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; 

materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e transportueshme metalike; materialet 

metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.  

20  Dyshekë të të gjitha llojeve, mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.  

22  Sfungjerë; sfungjerë për mbushje, litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, 

velat, thasët dhe çantat (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje 

(përveç kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.  
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24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/87 

(220) 02/02/2017 

(731) EUROLAB sh.p.k. Miradi e Epërme 

p.n. 12000 Fushë Kosovë, KS 

(591) Kaltër, verdhë, ari. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Mjete lëvizëse motorike, veçanërisht automjete për lëvizje në tokë.  

39  Shërbime të transportit, dhënies me qira, parkimit të automjeteve dhe shërbime të tjera 

të lidhura me to të kësaj klase.  

42  Shërbime të testimit, kontrollit teknik dhe të cilësisë së automjeteve, dhe mjeteve të 

tjera për lëvizja.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/88 

(220) 02/02/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue,  

New York, N.Y. 10022 , US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  COLGATE PROFESSIONAL 

LAB SERIES          

 

 
     

 

(511) 21  Furçë dhëmbësh  
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(210) KS/M/ 2017/90 

(220) 03/02/2017 

(731) Kraft Foods Group Brands LLC 

200 east Randolph Street, Chicago Illinois 

60601, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  MR. PEANUT 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; kikirikë të përpunuara 

dhe fruta te forta  të tjera të përpunuara;  përzierje e rosticerisë që përmbajnë fara dhe fruta 

te forta të papërpunuara; fara për ushqim; përzierje e rostiçeri që përmbajnë  fruta të thatë 

dhe fruta te forta  të përpunuara.  

30  Ushqime të parapërgatitura (të gatshme) dhe rostiçeri , perzireje e rostiçerisë që 

përmbajnë çokollatë.  

31  Fara; fruta te forta si lëndë e parë; fruta të forta të freskëta; fruta te forta të 

papërpunuera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/92 

(220) 03/02/2017 

(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 

4, 86690 Mertingen, DE 

(591) Bardhë, verdhë, kaltërt 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar, dhallë; jogurt, jogurt frutash, pije me bazë të jogurtit, jogurt çokollate ose nga 

kakao; pije të përziera qumështi jo alkoolike, kefir, ajkë, djath i butë i bardhë, djath i butë i 

bardhë me fruta ose bimë; desertë të cilat përbëhen kryesisht nga qumështi; gjalpë; djath 

dhe produkte nga djathi;  qumësht dhe kumshtë në formë pluhuri si gjëra ushqimore, me 

ose pa aditiv; lyrës (të cilët përmbajnë yndyrë); ajkë qumështi e rrahur (milk shejk); 

kumshtë.  

30  Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte dhe pjekurinë bukëpjekësish 

me përdorim afatgjate, posaçërisht torte të gatshme dhe vafle; pije me bazë kakao; puding 

nga orizi.  
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(210) KS/M/ 2017/93 

(220) 03/02/2017 

(731) Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 12 

Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

(591) E kaltër, e gjelbër 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Karikues baterish për paisje elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/94 

(220) 03/02/2017 

(731) Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 12 

Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)   MikMik 

 

 
     

 

(511) 9  Karikues baterish për paisje elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/95 

(220) 03/02/2017 

(731) Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 12 

Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

(591) E kuqe, e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Karikues baterish për paisje elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/96 

(220) 03/02/2017 

(731) Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 12 

Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

(591) E kuqe, e bardhë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Karikues baterish për paisje elektronike  
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(210) KS/M/ 2017/97 

(220) 03/02/2017 

(731) Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 12 

Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)  Phone 2 All Charger 

 

 
     

 

(511) 9  Karikues baterish për paisje elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/98 

(220) 03/02/2017 

(731) Bashkim Fazliu BFM SH.P.K.  

12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)  Phone 2 Phone Charger 

 

 
     

 

(511) 9  Karikues baterish për paisje elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/99 

(220) 03/02/2017 

(731) Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 12 

Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)      You’ll never be alone ;) 

 

 
     

 

(511) 9  Karikues baterish për paisje elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/102 

(220) 06/02/2017 

(731) “ ESSI “  Sh.p.K 

Llapushnik – Gllogovc, KS 

(591) E zezë, e kuqe, e bardhë, kafe 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik – 

Gllogovc 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe  
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(210) KS/M/ 2017/103 

(220) 06/02/2017 

(731) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)  COMODITA HOME 

 

 
     

 

(511) 6  Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane, metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; 

materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e transportueshme metalike; materialet 

metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.  

20  Dyshekë të të gjitha llojeve, mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.  

22   Sfungjerë; sfungjerë për mbushje, litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, 

velat, thasët dhe çantat (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje 

(përveç kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.  

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  
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(210) KS/M/ 2017/104 

(220) 06/02/2017 

(731) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. 

Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane, metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; 

materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e transportueshme metalike; materialet 

metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.  

20  Dyshekë të të gjitha llojeve, mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.  

22  Sfungjerë; sfungjerë për mbushje, litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, 

velat, thasët dhe çantat (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje 

(përveç kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  
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(210) KS/M/ 2017/105 

(220) 06/02/2017 

(731) Epcos AG St.-Martin-Str. 53, 

81669 München, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  PowerHap 

 

 
     

 

(511) 9  Pllakat e qarkut, kartelat e ndërfaqës, mikroqarqet, qarqet e integruara, prizat e 

qarqeve të integruar, ndërprerat, lidhëset, ndreqës (konvertues), pajisje per reduktimin 

sinjalit, rregullatorë të tensionit, kontrolluesit të lakut, konvertor për tensionin alternativ 

dhe direkt te rrymës, mbrojtës nga rrufeja; transportuesit magnetike të të dhënave, disqet 

për incizim; makinat shitëse automatike dhe mekanizmi e aparateve që operojnë me 

monedhë; regjistra parash, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë për përpunimin e të 

dhënave; komponentët elektronike; pjesë elektronike; filtër për sinjale elektrike, filtra për 

sipërfaqe të valëve akustike, rezonatorë sipërfaqe të valëve akustike; rezistor elektrik, 

sensorë e fazës se sinjalit drejtues elektrik, aktivizuesit e fazës se sinjalit drejtues elektrik; 

mbrojtës tensioni për mbrojtjen e rritjes se mbi tensionit, filtra të konvertimit; 

kondensatorët, kondensatorët e energjisë, kondensatorë prej alumini elektrolitik, 

kondensatorët prej qeramike, film kondensatorët, valvolat dhe filtrat, pjesët qendrore 

metalike, induktorët dhe pjesët qendrore metalike induktive, transformatorët, reaktorë, 

diodë gjysmëpërçuese, diodat; filtra për shkarkim elektrostatike (ESD), filtra për 

pajtueshmërinë elektromagnetike (EMC), filtra harmonik, shtypës të tensionit të rastit, 

shtypës së ndërfaqës së frekuencës se radios (RFI).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/106 

(220) 07/02/2017 

(731) ENDEKS KİMYA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Adnan Kaveci Mahallesi Davutpaşa, 

Caddesi No: 17/2 Beylikdüzü İSTANBUL 

TURKEY, TR 

(591) Vjollce, bardhë dhe argjendi 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjente, te cilët nuk janë për përdorim ne 

proceset prodhuese dhe për përdorim personal, zbardhues për rroba, zbutës për ndresa për 

përdorim ne lavanderi, preparate për heqjen e njollave, detergjente për pastrimin e enëve. 

Sapun. Preparate për lustrimin e lëkurës, vinyli (rrëshirë sintetike ose plastike), metali dhe 

druri, pasta për lustrim dhe krem për lëkurë, vinyl (rrëshirë sintetike ose plastike), metal 

dhe dru, dyllë për lustrim.  
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5  Preparate sanitare për përdorim medicinal; piceta higjienike; tamponë higjienik; 

leukoplast; material për lidhje; pelena, duke përfshirë pelena të punuara nga letra dhe 

tekstili. Dezodorante, te cilat nuk janë për njerëz ose kafshë; preparate  për freskimin e ajrit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/107 

(220) 07/02/2017 

(731) ENDEKS KİMYA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adnan 

Kaveci Mahallesi Davutpaşa, Caddesi No: 

17/2 Beylikdüzü İSTANBUL TURKEY, TR 

(591)  E kaltër e ndritshme, e kaltër e errët, 

bardhë dhe ari. 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjente, te cilët nuk janë për përdorim ne 

proceset prodhuese dhe për përdorim personal, zbardhues për rroba, zbutës për ndresa për 

përdorim ne lavanderi, preparate për heqjen e njollave, detergjente për pastrimin e enëve. 

Sapun. Preparate për lustrimin e lëkurës, vinyli (rrëshirë sintetike ose plastike), metali dhe 

druri, pasta për lustrim dhe krem për lëkurë, vinyl(rrëshirë sintetike ose plastike), metal dhe 

dru, dyllë për lustrim.  

5  Preparate sanitare për përdorim medicinal; piceta higjienike; tamponë higjienik; 

leukoplast; material për lidhje; pelena, duke përfshirë pelena të punuara nga letra dhe 

tekstili. Dezodorante,  te cilat nuk janë për njerëz ose kafshë; preparate  për freskimin e 

ajrit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/108 

(220) 07/02/2017 

(731) TADIM GIDA MADDELERI 

SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI GEBZE ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 1100. SOK. NO. 1105 

CAYIROVA KOCAELI, TR 

(591) Bardhë, hiri, kaltër, kuqe, krem, 

gjelbër, vishnje, zezë, verdhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   
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(511) 29  Bishtaja të thata; perime të thata, konzervuara, ngrira, ziera, tymosura apo 

kriposura, fruta luspore të përgaditura dhe fruta të thata si grimtësira; lyrës nga lajthija dhe 

gjalpë nga kikiriki; tahini (lyrës nga susami); patatina nga patatja.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/110 

(220) 07/02/2017 

(731) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House, 4 Temple Place, London,  

WC2R 2PG, UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan i papërpunuar apo i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilët nuk janë për përdorim në mjekësi); cigare, cigarillos (puro); çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për cigare, tuba për cigare, filtra për cigare; 

makina të vogla xhepi për mbështjelljen e duhanit; makina të vogla dore për mbushjen e 

tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga 

duhani të cilat ngrohen; pajisje elektronike dhe pjesë të tyre të cilat shërbejnë për ngrohjen 

e cigareve ose duhanit.  
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(210) KS/M/ 2017/112 

(220) 08/02/2017 

(731) G.V.F.- GIVIEFFE S.p.A. Via G. 

Falcone, 8 – 20080, VERNATE MI, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produktet kozmetike për styling(rregullimin)e flokut; preparate dhe trajtime për 

flokë; brilijantin (yndyrë për flokë); preparate-komponime për kondicionim floku; gjel për 

flokë; sprej-llak për flokë; losione-kremra për kujdesin e flokut; shkumë për flokë 

[kozmetikë]; shkumë për dhënien e formës se flokut [produkte tualeti]; ngjyra për flokë; 

bojëra për flokë; preparate për ngjyrosjen e flokut; preparate për ndriçimin e flokut; 

kozmetikë; preparate për grim-shminkë; preparate për mirëmbajtjen e thonit; krem për 

fytyrë për përdorim kozmetik; krem për trup; krem hidratuese, losion dhe gjele; krem dhe 

losione për rrezitje; preparate për pastrimin e fytyrës [kozmetikë]; emulsione për trup; 

emulsione pa sapun për pastrimin e lëkurës se trupit; emulsione për fytyrë; parfum; vajra 

eterike; dezodorante për përdorim personal; sapun; shampon; mjete për pastrimin e dhëmbit 

[pastë, gjel, lëng]; preparate jo-medicinale për kujdesin e trupit; losione për kujdesin e 

fytyrës dhe trupit; preparate për kujdesin e lëkurës; preparate për kujdesin e fytyrës; 

preparate dhe trajtime për flokë; preparate për kujdesin e flokut.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/113 

(220) 08/02/2017 

(731) Allergan Holdings France SAS 

Société anonyme par actions simplifiée,  

 12 place de la defense, 4eme etage, 92400, 

Courbevoie, FR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  JUVEDERM 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë, përkatësisht preparate për trajtimin te rrudhave vertikale glabel 

(rrudhave vertikale te cilat shfaqen nga mërrolet ne mes vetullave ne ballë) rrudhave ne 

fytyrë, asimetrinë dhe parregullsitë dhe gjendjen në lëkurën e njeriut.  

5  Preparate farmaceutike për trajtimin e rrudhave vertikale   glabel (rrudhave vertikale të 

cilat shfaqen nga mërrolet ne mes vetullave ne ballë), rrudhave ne fytyrë, asimetrinë dhe 

parregullsitë dhe gjendjen në lëkurën e njeriut; impiante biologjike te lëkurës, përkatësisht, 

zbërthyes te lartë- shtesash (suplemente) për mbushjen e rrudhave.  

10  Aparate për trajtimin e rrudhave vertikale glabel (rrudhave vertikale te cilat shfaqen nga 

mërrolet ne mes vetullave ne ballë), rrudhave ne fytyrë, asimetrinë dhe parregullsitë dhe 

gjendjen në lëkurën e njeriut.  
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(210) KS/M/ 2017/114 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Cefdia 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/115 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Irbecor Plus 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/116 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Alecast 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal  
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(210) KS/M/ 2017/117 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Dezira 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/118 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Leptica 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/119 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Valcor 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal  
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(210) KS/M/ 2017/120 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Valcodin 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/121 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Panocer 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/122 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

(740)   

 
 

(540)  Dexiren 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal  
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(210) KS/M/ 2017/123 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Regapen 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/124 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Nervogil 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/125 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Algopet 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal.  
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(210) KS/M/ 2017/126 

(220) 09/02/2017 

(731) İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 

Sancaktepe ISTANBUL, TR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Lunges 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim njerëzorë dhe veteriner, produkte kimike  dhe elemente 

për përdorim mjekësor-medicinal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/127 

(220) 09/02/2017 

(731) Ehrmann AG Hauptstrasse 19, 

DE 87770 Oberschönegg, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Ehrmann 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte të qumështit, duke përfshirë qumësht të fermentuar, 

produkte nga jogurti, produkte nga kefiri, produkte nga dhalla, krem produkte, produkte 

nga kumështi për ushqim, pije të përgatitura kryesisht nga qumështi ose produkte të 

qumështit, pije nga qumështi të cilat përmbajnë fruta, produkte të qumështit të fermentuar 

natyral ose aromatizues, fermente qumështi (në të cilin dominon qumështi), produkte nga 

qumështi në pluhur  për ushqim, produkte nga qumështi i thartuar, produkte të qumështit 

me gjysmë yndyre, mileram (krem ajke), gjalpë, djath; yndyrë për ushqim; desert-ëmbëlsira 

dhe grimësina, të cilat kryesisht përmbajnë qumësht dhe/ose  jogurt  dhe /ose  salcë kosi  

dhe/ose qumësht i thartuar-kos dhe/ose produkte të qumështit të cilat gjithashtu përmbajnë 

agjense lidhëse me bazë nisheste; të gjitha mallrat e cekurat më lartë me shtojca frutash, 

perime, bimë, mëlmesa, drithëra, lëngje dhe ekstrakte aditivë dhe aroma  të përmendura; i 

gjithë malli i lartpërmendur në formë të produkteve të gatshme të freskëta ose  të 

konservuara.  

30  Puding, ushqim i ngjashëm me pudingun; desert dhe grimësina të cilat kryesisht 

përmbajnë produkte nga drithërat, gjithashtu me shtesa ajke kosi, qumësht, qumështit të 

thartuar-kosi, jogurti, frutave, lëngjeve dhe ekstrakteve aditivë dhe aromave të përmendura, 

produktet e lartpërmendura të cilat gjithashtu përmbajnë agjense lidhëse  me bazë nisheste; 

të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë të produkteve të gatshme të freskëta ose 

konservuara; akull për ushqim; akull për ushqim i cili kryesisht përmban jogurt, akullore, 

ëmbëltues (akull), jogurt i ngrirë (ëmbëlsira të ngrira), akull i aromatizuar; salca duke 

përfshirë dresing (salcë) për sallata.  

32  Pije nga kumështi; pije jo alkoolike me përmbajtje të ulët të fermenteve të qumështit; 

pije jo alkoolike; preparate për përgatitjen e pijeve.  
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(210) KS/M/ 2017/128 

(220) 09/02/2017 

(731) Ehrmann AG Hauptstrasse 19, 

DE 87770 Oberschönegg, DE 

(591) E kuqe, e bardhë, e kaltërt 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte të qumështit, duke përfshirë qumësht të fermentuar, 

produkte nga jogurti, produkte nga kefiri, produkte nga dhalla, krem produkte, produkte 

nga kumështi për ushqim, pije të përgatitura kryesisht nga qumështi ose produkte të 

qumështit, pije nga qumështi të cilat përmbajnë fruta, produkte të qumështit të fermentuar 

natyral ose aromatizues, fermente qumështi (në të cilin dominon qumështi), produkte nga 

qumështi në pluhur  për ushqim, produkte nga qumështi i thartuar, produkte të qumështit 

me gjysmë yndyre, mileram (krem ajke), gjalpë, djath; yndyrë për ushqim; desert-ëmbëlsira 

dhe grimësina, të cilat kryesisht përmbajnë qumësht dhe/ose  jogurt  dhe /ose  salcë kosi  

dhe/ose qumësht i thartuar-kos dhe/ose produkte të qumështit të cilat gjithashtu përmbajnë 

agjense lidhëse me bazë nisheste; të gjitha mallrat e cekurat më lartë me shtojca frutash, 

perime, bimë, mëlmesa, drithëra, lëngje dhe ekstrakte aditivë dhe aroma  të përmendura; i 

gjithë malli i lartpërmendur në formë të produkteve të gatshme të freskëta ose  të 

konservuara.  

30  Puding, ushqim i ngjashëm me pudingun; desert dhe grimësina të cilat kryesisht 

përmbajnë produkte nga drithërat, gjithashtu me shtesa ajke kosi, qumësht, qumështit të 

thartuar-kosi, jogurti, frutave, lëngjeve dhe ekstrakteve aditivë dhe aromave të përmendura, 

produktet e lartpërmendura të cilat gjithashtu përmbajnë agjense lidhëse  me bazë nisheste; 

të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë të produkteve të gatshme të freskëta ose 

konservuara; akull për ushqim; akull për ushqim i cili kryesisht përmban jogurt, akullore, 

ëmbëltues (akull), jogurt i ngrirë (ëmbëlsira të ngrira), akull i aromatizuar; salca duke 

përfshirë dresing (salcë) për sallata.  

32  Pije nga kumështi; pije jo alkoolike me përmbajtje të ulët të fermenteve të qumështit; 

pije jo alkoolike; preparate për përgatitjen e pijeve.  
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(111)  19893 

(151)  12/01/2017 

(181)  13/05/2021 

(210)  KS/M/ 2011/490 

(732)  New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & 

Co. KG Russeer Weg 101-103, 24109 Kiel, 

DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  dress for the moment 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; 

preparate pastrami, polirimi, lustrimi; sapunet; ujërat e kolonjë të të gjitha llojeve, në 

veqanti perfume; deodorantë; parfumeri, kozmetikë, vajëra esenciale, krema për flokë, 

shamponë dhe preparate për kujdes të flokut; krema për qëllime kozmetike, preparate të 

rruarjes, si dhe preparate për kujdes pas rruarjes; pasta dhëmbësh; preparate kozmetike për 

banjo; buzëkuq; shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; ngjyrosës të thonjëve; 

ngjyrosës këpucash; makiazh;   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, topografike, fotografike, kinematografike, 

optike, peshes, matjes, sinjalizimit, mbikqyrjes,  për të shpëtuar jetën si dhe aparate për 

mësim; aparate për inqizim, transmetim apo reproduksion të këngëve apo imazheve; ruajtës 

magnetik i të dhënave, ruajtës elektronik i të dhënave, ruajtës të inqizimeve të të gjitha 

llojeve; makina automatike shitëse dhe mekanizma për aparate që punojnë me monedha 

metalike; kaca, kalkulatorë, pajisje për procesimin e të dhënave dhe kompjuterë; syza të 

diellit, sportive, të skijimit, mbrojtëse; korniza, qanta, helmeta mbrojtëse, mbrojtës të 

fytyrës për helmeta mbrotjëse, pajisje mbrojtëse për sporte, në veqanti bërryl dhe gjunj, 

dorëza mbrojtëse për duar dhe kyqe, artikuj për mbrojtjen e trupit, dorëza.   

14   Metale të qmueshme dhe lidhjet e tyre si dhe të mira të metaleve të qmueshme (të 

përfshira në klasën 14), bizhuteri, gurë të qmuar, bizhuteri mode, instrumente horologjikale 

dhe kronometrike, rrypa të orëve.   

18   Lëkurë dhe imitues të lëkurës, dhe të mira të bëra nga këto materiale  (të përfshira në 

klasën 18); lëkura të kafshëve, mbathje, qanta udhëtimi; qanta, qanta sportive, qanta dore, 

qanta shkollore, qanta krahu; sete të udhëtimit; material të vogla nga lëkuar; kuleta xhepi; 

rrypa; umbrella, bastunë; parzmore dhe takëme kuajsh.   

25   Veshje, këpucë, kapela, veshje të jashtme për burra dhe gra, veshje të modës për 

fëmijë; mbathje për femra; qorape, rripa, shalle, dorëza, qafore, shirita koke; veshje të larjes 

për meshkuj dhe femra; veshje për ngjitje dhe sporte të jashtme, mbathje dhe pajisje për 

kokë; këpucë të modës për meshkuj dhe femra, këpucë për fëmij; veshje, këpucë të 

futbollit, baskebollit, henbollit dhe vollejbollit; mbathje dhe pajisje për vrapim, ushtrime 

fitnesi dhe gjimnastikë; mbathje dhe pajisje për tenis, badminton; mbathje për rrëshqitje, 

skateboard, si dhe për hokej, futboll bejsboll dhe boksim; veshje dhe pasjisje për ciklim, 

dhe sporte ekuestriane; veshje dhe pajisje për golf, sporte ujore, në veqani sefim, lundrim 

dhe zhytje; veshje dhe pajisje për skijim alpin, snoëbord, skijim në akull dhe hokej në akull.   
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28   Lojëra dhe lodra, artikuj gjimnastikor dhe sportiv (të përfshira në klasën 28)  dhe pjesë 

për to, artikuj të veqant sportivë për ngjitje, futboll, basketboll, hendboll, volejboll, tenis, 

hokej, bejsboll, ciklizëm, golf, sefim, zhytje, skijim aplin, snoë-board, patinazh në akull dhe 

hokej mbi akull, për trajnim në palestër, qanta të skijimit, qanta për qëllime të veqanta për 

ruajtjen dhe transportin e pajisjeve sportive, npatina akulli, qizme për skijim.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës, promovimi i të 

mirave; shërbime me pakicë në lidhje me zbardhues si dhe preparate dhe substance të tjera 

për përdorim në lavanderi, pastrim, lustrim si dhe preparate të tjera për pastrim dhe 

gërryerje, sapunë, ujëra aromatike të të gjitha llojeve, në veçanti perfume, ujëra të banjos, 

deodorantë, perfume, kozmetk, vajëra esenciale, kremëra të flokëve, shamponë dhe 

preparate për kujdes të flokëve, krema për lëkurë, krema të ndryshme për qëllime 

kozmetike, preparate për rruarje, pasta dhëmbësh, preparate kozmetike për banjo, buzëkuq, 

shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, ngjyra për thonjë, ngjyra për  këpucë; make-up, 

aparate dhe pajisje shkencore, detare, topografike, fotografike, kinematografike, optike, 

peshore, matje, sinjalizim, aparat mbikqyrës, për të shpëtuar jetën dhe aparate për mësim, 

prodhim, transmetim, regjistrim apo riprodhim të zërit apo imazheve, transmetues të të 

dhënave magnetike dhe elektronike, transmetues të të gjitha llojeve, makina automatike 

shitëse dhe makina që punojnë me monedha metalike, kaca, kalkulatorë, pajisje për 

përpunim të të dhënave dhe kompjuterë; syza dhe pjesë për ta, në veçanti syza dielli, kutia 

për syza, xhama të syzave, syza të skijimit, syza sportive, syza mbrojtëse, korniza të 

syzave, helmeta mbrojtëse, streha mbrojtëse për helemeta, mbrojtëse të fytyrës për helmeta 

mbrojtëse, paisje mbrojtëse për sportistë, veçanërisht për brryla dhe gjunj, këllëfe mbrojtëse 

për duar dhe nyje, artikuj mbrojtës të trupit,dorëza mbrojtëse, metale të çmuara dhe legurat 

e tyre si dhe produkte nga këto materialeapo mbeshtjelljen me to (të cilat përfshihen në 

klasën 14), stoli, gurë të çmueshëm, rroba të stolisura, amblema, pulla ornamentale, gurë të 

çmuar, instrumente horologjike dhe kronometrike, rripa të orëve, Lëkurë dhe imitim të 

lëkurës, dhe produkte të punuara nga këto materiale (të përfshira në klasën 18), lëkurë 

kafshësh, trasta, çanta atashe dhe çanta udhëtimi, valixhe, valigje sportive, çanta dore, çanta 

shpine, trasta të ndryshme, complete udhëtimi, gjëra të vogla nga lëkura,  kuleta, portofol 

xhepi, mbajtës çelësash lekure, trastë brezi dhe trastë beli, ombrella, ombrella dielli dhe 

bastun për ecje, rripa, rripa dhe takëme shalërimi, veshje, mbathje, mbulesa koke (kapela), 

rroba të jashtëme burrahs dhe grash, rroba femije, pajë fëmijësh së posa lindur, të 

brendshme, rroba të brendshme për gra: korset, trikotazh, rripa, hallahlle, shall, dorëza, 

kravatë, brez koke, rroba banjoje për burra dhe gra, rroba për fëmijë, rroba për ngjitje ne 

bjeshkë, rroba rrugëtimi, rroba për jashtë dhe për ngjitje, të mbathura dhe mbulesa koke-

kapela, rroba për jashta për burra dhe për gra, këpucë për burra dhe për gra për qytet dhe 

sallone, këpucë për fëmij, rroba, të mbathura dhe kapela football, basketball, handball dhe 

volejball, rroba, të mbathura dhe kapela për jogging, fitness, training dhe gjimnastikë, 

rroba, të mabthura dhe kapela për tennis, skuash dhe badminton, , rroba, të mbathura dhe 

kapela për patinazh, patinazh boarding, rollerim, dhe hokej, boks, football, bejzball, rroba 

të mbathura dhe kapela për ngarje të bicikletës, rroba, të mabthura dhe kapela për sporte 

kalurimi, roba, të mbathura dhe kapela për golf, rroba, të mbathura dhe kapela për sported e 

ujore, posaqërisht për surfim, velerim, lundrim, kanuim dhe zhytje, rroba, të mbathura dhe 

kapelaskijim aplin, skijim, dhe snoubording, rroba, të mbathura dhe kapela për patinazh dhe 

hokej në akull, lojra dhe gjëra për lojë, artikuj për gjimnastikë dhe sport (të përfshirë në 

klasën 28), dhe pjesë për to, posaqërisht artikuj  sportive për rrugëtim, ngjitje, football, 
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basketball, hendball, volejball, tenis, skuash, badminton, hokej, football anglez, bejzball, 

ngarje biciklete, hipizëm, golf, surfing, velerim, lundrim, kanuim, zhytje, skijim alipk, 

skijim, dhe snoubording, patinazh dhe hokej në akull, trainim për fitness, patinazh, rollerim 

dhe  roler bording, trasta skijimi,  trasta për destinime special për transportimin dhe 

mbajtjen e paimev sportive, posaqërisht thasë për ski, snouborda, këpucë skijimi, paime 

patinazhi, paime rollerimi, patina,m dhe cdo gje që lidhet me patinazh.   

 

 

(111)  19932 

(151)  24/01/2017 

(181)  04/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/4 

(732)  Retail Royalty Company 101 

Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, tualet, produkte për kujdes personal.   

14   Xhevahirë dhe orë.   

25   Veshje, këpuce, kapele.   

35   Media komunikuese dhe online shërbime për media komunikuese duke shfaqur një 

shumëllojshmëri të gjërë të produkteve.   

 

 

 

(111)  19933 

(151)  24/01/2017 

(181)  04/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/9 

(732)  Retail Royalty Company 101 

Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Pantallona, xhinse, pantallona të shkurta.   
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(111)  19941 

(151)  24/01/2017 

(181)  04/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/10 

(732)  Retail Royalty Company 101 

Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Pantallona, xhinse, pantallona të shkurta, funde.   

 

 

 

(111)  19936 

(151)  24/01/2017 

(181)  04/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/11 

(732)  Retail Royalty Company 101 

Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AERIE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, tualet, produkte për kujdes personal.   

14   Xhevahirë dhe orë.   

18   Çanta, çanta shpine, ombrella, kuleta, çanta dore.   

25   Veshje, këpuce, kapele.   

35   Media komunikuese dhe online shërbime për media komunikuese duke shfaqur një 

shumëllojshmëri të gjërë të produkteve.   
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(111)  19935 

(151)  24/01/2017 

(181)  04/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/12 

(732)  Retail Royalty Company 101 

Convention Center Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  PRETTY GOES WITH 

EVERYTHING  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume, artikuj tualeti për kujdes dhe pastrim të flokëve dhe lëkurës, kozmetikë.   

25   Veshje, këpuce, kapele.   

35   Media komunikuese dhe online shërbime dyqani duke shfaqur një shumëllojshmëri të 

gjërë të produkteve.   

 

 

 

(111)  19939 

(151)  24/01/2017 

(181)  04/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/13 

(732)  VELIKOV & CO OOD Han Krum 

Str., No.7, Slivo pole, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Coлей  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Patate thupra (sticks) për gatim ne tigan te madh; patatina çipse; çipse perimesh; 

çipse frutash; bajame, kokra; hurma, rrush i thate; kikirikë të përpunuara; lajthi, te gatshme 

për ngrënie; fara luledielli të kryposura ose të ëmbëlsuara të gatshme për konsum tofu; 

mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te konservuara, ngrira, 

thara dhe te gatuara; zhele, xheme, kompote; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra 

dhe yndyra për ngrënie; vaj nga farërat e lulediellit.   

30   Corn fleaks; drithëra (muesli); pralinë; kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, 

kafe artificiale; miell dhe përgatitje te bëra nga drithërat (cereals); bukë, pasta dhe 

ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; tharm (maja); pluhur për gatim; kripe, majoneze; 

uthull, salca (mëlmesa); erëza; akull.   

31   Bajame (fruta); gështenja, të freskëta; bollgur i pa përgatitur; kokos; ara kola (cola 

nuts); lajthi; susam; kikirikë, të freskëta; lajthi (fruta); fara luledielli; produkte dhe farera 

bujqesie, kopshtarie dhe pylltarie te cilat nuk janë të përfshira ne klasat tjera; kafshe te 

gjalla; peme dhe perime te freskëta; farëra, bimë të gjalla; ushqim për kafshë; malto.   
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(111)  19953 

(151)  25/01/2017 

(181)  06/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/131 

(300)  2012-20055  08/08/2012  DO 

(732)  Kia Motors Corporation 231, Yangjae-

dong, Seocho-gu, Seoul, KR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  QUORIS    

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; rimorkio; busa motorik; minibusa; vetura me tërheqje në katër rrotë; 

kamionë; mini kamionë; automjete për sherbime sportive; motora për automjete tokësore; 

paisje motorike për automjete tokësore; dyer për trajtimin e automobilave; thasë sigurie 

[paisje sigurie për për automobila]; fshisa për xhamat e veturave; kapak pë rmotorra 

automobilash; pompa ajri [paisje automobilash];  sinjale për tregues drejtimesh; paisje anti 

verbuese për automobila;  pasqyra për shikim mbrapa për automobila; amortizera për 

automobila; trupa automobilash; xham i përparmë automobilash; ulëse sigurie për fëmijë; 

timona për automobila; paisje për ngarjen e automjeteve; rrota për automobila; mbulesa 

ulësesh për automobila; rripa sigurie për automobila; automjete elektrike; pjesë strukturale 

dhe furnizime për automobila, të përfshira në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  19954 

(151)  25/01/2017 

(181)  07/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/134 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e kaltër dhe nijansat e 

ngjyrës së kaltër, e gjelbër dhe nijansat e 

ngjyrës së gjelbër, e bardhë bordo 

(732)  Molkerei Ammerland eG           

Oldenburger Landstr. 1a, 26215 Wiefelstede 

– Dringenburg, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, kryesisht qumësht i freskët; ptodukte qumështi, kryesisht gjalpë, djath, 

produkte, jogurt, gjizë, krem.   
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(111)  19951 

(151)  25/01/2017 

(181)  21/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/177 

(591)  E kaltër e lehtë dhe e kaltër e mbylltë 

(732)  STEF 93 boulevard Malesherbes, 

75008 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete; automjete ftohëse (frigoriger); automjete dhe kamionë ftohës 

(frigorifer), anije mallrash dhe gjitha llojet e aparaturave për lëvizje në tokë, ajër apo ujë.   

35   Shërbime të menaxhimt të kompjuterizuar të dosjeve dhe bazave të të dhënave, lidhur 

me transportin, ruajtjen dhe magazinimin e mallrave dhe/apo njësive për transportit të 

mënyrave të ndryshme (kontejnerë dhe kuti që shkëmbehen); futja dhe procesimi i të 

dhënave lidhur me transportin, magazinimin dhe ruajtjen e mallrave dhe/apo të njësive për 

transport të mënyrave të ndryshëm; menaxhim i kompjuterizuar i zonave të ruajtjes së 

njësive dhe të transportit të mënyrave të ndryshme; menaxhim i kompjuterizuar i stoqeve, 

rrjedhes së mallrave, dhe planeve për grumbullim, ngarkimit, nisjes, transportit, 

shpërndarjes, dërgesës, trajtimit dhe ruajtjes së produkteve dhe mallrave dhe/apo njësive të 

transportit të mënyrave të ndryshme; menaxhim i komjuterizuar i monitorimit të transportit 

të produkteve dhe mallrave dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të ndryshme; 

menaxhim i kompjuterizuar për fakturimin e veprimtarive të transportit, ruajtjeve të 

produkteve dhe mallrave dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të ndryshme.   

38   Telekomunikime dhe transmetime si dhe shkëmbime të të dhënave dhe informatave, në 

veçanti atyre online apo duke përdorur databazat, lidhur me transportin, porositjen e 

shërbimeve të transportit, magazinimin dhe logjistikën e shpërndarjes; telekomunikime dhe 

transmetime si dhe shkëmbime të të dhënave dhe informatave në mes të prodhuesve, 

ofruesve dhe distributorëve të shërbimeve të logjistikës; komunikime telefonike, radio, 

radiotelefonike, transmetimit të të dhënave, përmes terminaleve kompjuterike, lidhur me 

transportin, magazinimin dhe logjistikën e shpërndarjes; telekomunikime përmes rrjeteve të 

intranetit dhe internetit, lidhur me transportin, magazinimin dhe logjistikën e shpërndarjes; 

shkëmbime të të dhënave kompjuterike lidhur me transportin, ruajtjen, magazinimin, 

logjistikën, gjetjen dhe monitorimin e mallrave dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të 

ndryshme, lidhur me porositjen e shërbimeve të transportit, lidhur me menaxhimin e 

stoqeve, lidhur me logjistikën e shpërndarjes, lidhur me mirëmbajtjen dhe riparimeve e 

njësive të transportit të mënyrave të ndryshme, automjeteve transportuese dhe pajisjeve 

manovruese, lidhur me monitorimin e shpenzimeve, përllogaritjen e çmimeve dhe 

fakturimit në fushat e cekura më lartë, dhe lidhur me statistikat në fushat e cekura më lartë; 

dhënie me qira e kohës për qasje në databaza lidhur me fushat e cekura më lartë; dhënie më 
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qira e kohës për qasje në uebfaqet mbi telekomunikimet, rrjetet telematike apo 

kompjuterike, lidhur me fushat e cekura më lartë.   

39   Transporti; transport i mallrave; transport i bagazhit; transporti i pakove; transport i 

enëve dhe/apo shujtave; personave; transport mallrash (transportimi i mallrave me dërgesë); 

transport hekurudhor; transport rrugor; transport tokësor, ajror apo ujor; magazinim; 

transport, bartje dhe dërgesë e produkteve, pakove, mallrave dhe/apo njësive të transportit 

të mënyrave të ndryshme (kontejnerëve dhe kutive që shkëmbehen); transport i mënyrave të 

ndryshme (i kombinuar) i mallrave dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të ndryshme, 

në veçanti përmes hekurudhës dhe tokës; transport hekurudhor i mallrave dhe produkteve 

dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të ndryshme; transport në temperatura të 

kontrolluara, gjegjësisht transport i ngrirë apo izotermal; ngarkimi dhe shkarkimi i mallrave 

dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të ndryshme; transferimi apo manovrimi i 

automjeteve dhe njësive të transportit të mënyrave të ndryshme; ruajtja dhe magazinimi i 

produkteve dhe mallrave; magazinimi dhe ruajtja e mallrave dhe/apo njësive të transportit 

të mënyrave të ndryshme; përgatitje e urdhërave, gjegjësisht klasifikimit të mallrave të 

dërguara me shumicë dhe ndarja e tyre në grupe për nisje dhe transportim; gjetja dhe 

manovrimi i pakove dhe stoqeve; ekzekutimi fizik (manovrimit) i planeve për grumbulim, 

ngarkim, nisje, transport, shpërndarje, dërgim dhe/apo ruajtje të produkteve dhe mallrave; 

marrja me qira të automjeteve transportuese për mallra dhe/apo njësive të transportit të 

mënyrave të ndryshme; dhënia me qira e automjeteve transportuese për mallrave dhe/apo 

njësive të transportit të mënyrave të ndryshme; dhënia me qira e njësive të transportit të 

mënyrave të ndryshme; dhënia me qira e kontejnerëve për magazinim; lëshimi më qira i 

hapësirave për parkim dhe parqeve për vetura, garazhave, magazinave, hapësirave të ftofta 

dhe frigoriferëve; lëshimi më qira i hapësirave për magazinim për njësitë e transportit të 

mënyrave të ndryshme; shërbime logjistike lidhur me organizimin e transportit për mallra, 

enë dhe/apo shujta dhe/apo njësi të transportit të mënyrave të ndryshme si dhe ruajtjen apo 

magazinimin e tyre; logjistika për transport tokësor të kontejnerëve detar; nisja e mallrave, 

gjegjësisht të mallrave dhe produkteve dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të 

ndryshme; bashkërendimi i rrjedhës së transportuesve të mallrave dhe njësive të transportit 

të mënyrave të ndryshme; organizimi i nisjes dhe planifikimi i itinerarit; informata lidhur 

me transportin, ruajtjen dhe magazinimin e mallrave, enëve dhe/apo shujtave dhe/apo 

njësive të transportit të mënyrave të ndryshme; konsulencë lidhur me planet dhe projektet e 

transportimit; konsulencë lidhur me nisjen dhe planet e rrugëve për përcjelljen tutje të dhe 

mallrave, enëve dhe/apo shujtave dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të ndryshme 

për projektet lidhur me to, dhe për aranzhimet përkatëse logjistike; inspektim i produkteve 

dhe mallrave, njësive të transportit të mënyrave të ndryshme dhe automjeteve 

transportuese, para, gjatë dhe pas transportimit apo magazinimit; shërbimet e agjentëve të 

përcjelljes, duke përfrshirë ato tokësor dhe rrugor; shërbime të brokerëve për transport dhe 

ngarkesë mallrash; shërbime të ndërlidhjes (porosive apo mallrave); rezervim të transportit; 

shërbime tranziti; ambalazhim, paketim, paketim dhe mbështjellje e jashtme e produkteve 

dhe mallrave; garazhim i automjeteve; rimorkim; ngarkim; transport me automjete të 

blinduara; shërbime shoferi; dërgim të postës, gazetave, revistave periodike dhe pakove; 

shërbime  e lartpërmendura duke qenë në dispozicion mes tjerash përmes transmetimit të të 

dhënave apo në rrjetet e telekomunikimit apo rrjetet kompjuterike, duke përfshirë rrjetet e 

Intranet-it dhe Internetit; informata statistikore lidhur me logjistikë, në veçanti, transporti, 

magazinimi dhe ruajtja e mallrave dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të ndryshme; 
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përgatitje e orareve për grumbullim, ngarkim, nisje, transport, shpërndarje, dërgim, 

manovrim, ruajtje dhe magazinim të mallrave dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të 

ndryshme (kontejnerë dhe kuti që shkëmbehen); përgatitje e programeve të bashkërendimit 

lidhur me transportin e mallrave dhe/apo njësive të transportit të mënyrave të ndryshme, 

qarkullimi i automjeteve transportuese për mallra dhe/apo njësi të transportit të mënyrave të 

ndryshme, dhe lidhur me manovrimin, magazinimin dhe ruajtjen e mallrave dhe/apo njësive 

të transportit të mënyravë të ndryshme.   

 

 

 

(111)  19949 

(151)  25/01/2017 

(181)  07/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/226 

(732)  AMO Uppsala AB Rapsgatan 7 SE-

751 36, Uppsala, SE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  HEALON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutika.   

 

 

 

(111)  19964 

(151)  26/01/2017 

(181)  14/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/247 

(591)  e kaltërt, e gjelbërt 

(732)  Samkwang Glass Co., Ltd. 18th fl. 

International Electronics Building, 1445-3 

Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul 137-728, 

KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Sperkatës aerosoli, jo per qellime medicinal; jastek abraziv per perdorim ne 

kuzhinë ; jastek abrazivper perdorim ne kuzhinë; shpuza abrasive per pastrim te lekures, 

jastek abrazivper perdorim ne kuzhinë; sperkates aerosoli, jo per qellime medicinale; 

brusha per shtazë [brusha kreher]; aparatie per lustrim me dyll, jo elektrike; kapak per 

akuarium;  tengjere me presion [ekspres tengjere], jo elektrike  / ekspres tengjere 

[autoklave], jo elektrike; vaska per pastrimin e foshnjeve, pbartese; tshtroja te forta; enë; 

shporta per perdorim ne amvisni; lugë per servim, per perdsorim ne kuzhinë;  perzierëse  jo 

elektrike;  got ate mëdha (krigla) per birrë;  fontanë per zogj; kafaz per zogj; blender, jo 
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elektrik, per perdorim ne amvisni; mbajtese per çizme; kallupe te drurit per çizme; hapës 

per shishe; shishe; pjata [enë]  / enë [pjata]; kuti per dozimin e facoletave te letres; kuti per 

qelq; shporta te bukes,  vendore;  kutiper bukë;  drrasa per bukë; fshesa; produkte per 

krehje; brusha per këpucë;brusha; brusha per pastrimin e  rezervoarit dhe kontenjereve; 

shporta te pergaditura nga pelhura;shporta / kova; bista nga porcelani, keramika, dheu dhe 

qelqi; pjata per gjalpë; kapak per pjata per gjalpë; kapëse per pulla;  kabarei [tablla]; kafaze 

per adhurues shtepiak; kallep per kollaqe; mbajtesit e qirinjeve / qirinjë; enë per shuarjen e 

qirinjëve; unaza per qirinjë; kutiper bombone/ kuti per embëlsira; aparate te dores per 

pastrimin e tepihave / pastrues per tepihë, te cilet nuk janë makina; pastrues tepihash; 

rrathëi; qeramikë per perdorim ne amvisni; tengjere qeramike; lëkurë nga dhia e egër per 

pastrim / lekurë kaprolli per pastrim / lekurë nga dhia e egër per pastrim; kapaka per enë 

djathi;  ornamente kineze; shkopa per ushqim; ckulluese [per perdorim ne amvisni];  

instrumente per pastrim, me te cilat perdorohet me dorë; kemikalje per pastrim; mbylles per 

kapak; lecka per pastrim te dyshemeve; thasë pelhure, per therje; kapëse per ndresa / 

gjilpëra per rroba; kallepa per rroba / kalulepa per rroba; nenshtresa, jo nga letra dhe jo nga 

pelhura; perzierëse per koktej; filtere per kafe, jo elektrike; mullinjë per kafe, me te cilët 

perdoret me dorë per bluarje te kafes; kulluese te kafes, jo elektrike; set per kafe [enë 

tavolinash]; tengjere per kafe, jo elektrike; këllëf per krehër; krehër; krehër per shtazë; qese 

dekoruese te pastiçerëve [qese per pjekurina]; enë per perdorim ne amvisni ose 

kuzhinë;kallupa te kuzhinierëve; prerese per kollaqe [keksa]; kavanoza per kollaqe; set 

ltengjeresh;  ltengjere per zierje;  tepsi per pjekëje,  metalike / shkopa per pjekëje  mishi 

nga metali; pajisje kuzhine, jo elektrike; nxjerrës tapash; pajisje kozmetike; pjesë te copave 

te pelhures se pambukutper pastrim; sete te shisheve te vogla per vaj dhe uthull; shishe te 

vogla; shporta mbeturinash; kristal [gjera nga qelqi]; filxhana; filxhana te letres ose 

plastikes; kashagi; dërrasa kuzhine per prerëje; shishe; friteza per fergim te thellë, jo 

elektrike; bidona; aparate per dezodorim per perdorim personal; kapaka per ushqime / 

kapaka per pjata; pjata; brusha per pastrimin e enëve; pjata per një perdorim; shishe per pije 

te destinuara per pasagjer  / shishe nga kungulli; gota per pije; bri per pije; vaskë per pije; 

enë per pije; tharese per rroba; shporta per mbeturina / shportë mbeturinash / shportë 

mbeturinash / kontejnere/ kontejnere per mbeturina; aparate per pluhur, jo elektrike; lecka 

per pastrimin e pluhurit; enë dheu / porcelain kuzhine; tengjere te dheut me mbajtese; 

filxhana per vezë; pajisje elektrike per terheqëjen dhe zhdukjen e insekteve; brusha 

elektrike, perpos pjesëve per makina; kreher elektrik; qeklq i emejluar; enë decorative ne 

tavolina; brusha per vetulla; ndihëmese per pastrimin e pluhurit nga puplat; vaska; 

fiberglas,perpos per izolimin ose per perdorim ne industrinë e tekstilit / fiberglas, perpos 

per izolimin ose perdorim ne industrinë e tekstilit; fije fiberglasi, jo per perdorinm ne tekstil 

/ fije fiberglasi,jo per perdorim tekstili; figura (shtatore) nga  porcelani, qeramika, dheu ose 

qelqi / shtatore nga porcelani, qeramika,dheu ose qelqi; shporta te pergaditura per piknik, 

duke perfshirë enë;shishe te shtypura; tavolina te rrafshëta nga metali; penj per dhembë; 

vazo lulesh; mbeshtjellëse per vazo lulesh, jo nga letra / mbeshtjellëse, jo nga letra, zper 

vazo per lule ; kapëse per miza [kurtha ose rrjeta]; pajisje per ftohjen e ushqimit te cilat 

perbëjnë lengje per ndryshimin e temperatures, per perdorim ne amvisni; gota per fruta me 

kapak; prerëse per fruta, jo elektrike, per perdorim ne amvisni; tenxhere; levë; pastrues 

pluhuri per mobile;  silicium i shkrirë  [product gjysem i perpunuar], perpos per 

ndertimtari; dorashka kopshti; prerëse per  huder [pajisje kuzhine]; qelq [enë];enë qelqi; 

pjata qelqi [enë)  /  shishe te vogla qelqi [enë]; shishe sperkatese qelqi [ambalazhe];  qelq 
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per dritare te automjeteve [gjysem produkte]; qelq per perquesit elektrik; kavanoza qelqi 

[bidona]; mbyllese qelqi / mbylles nga qelqi; lesh qelqi perposper izolim; qelq, i pa 

perpunuar ose gjysem i perpunuar, perpos qelqit per ndertimtari; kallupe per dorashka; 

dorashka per perdorim ne amvisni; enë per ngjitës; erende [pajisje kuzhine]; mbajtese per 

roshtil / mbajtese te grilave nga roshtili; roshtil [enë per zierje] / roshtil me pllakë te rrafësht 

[enë per zierje]; fije-qime per brusha; sherbyese te ngrohta te izoluara per pije; ngrohese per 

shishe per ushim, jo elektrike;sherbyese te izoluara te ngrohëta; mbajtese per lule dhe bimë 

[per aranzhimin me lule]; brusha per kuaj; tenxhere te ngrohëta , te cilat nuk ngrohen me 

elektrikë;  kanta per akull  / ftohëse  [kanta akulli]  /  kanta per akull; kallope per kocka te 

akullit / kallupe per katrorë akulli / kallupe per katrorë akulli; akvarijum per hapsira te 

mbyllura / rezervoare [akvariume per hapsira te mbyllura]; terrarium per hapsira te 

mbyllura [rritja e bimëve);  terrarium per hapsira te mbyllura [vivarium]; kurtha per 

insekte;shishe sperkatese te izoluara / vakum  shishe; mbeshtjellese per dërrasë per 

hekurosje, te formatizuara; dërrasa per hekurosje; çanta izotermike; vegsha; kazan, jo 

elektrik; tabak-sherbyese kuzhine; pajisje kuzhine; mbajtese per thika tavolinash; brusha 

per llampa nga qelqi; kreher me dhembë te gjatë per flikë; qelq per tavolina; set per liker;  

enë tualeti per perkdhëles shtepiak  (vaskë e cekët) / vaskë e cekët per tualet per adhuruesit 

shtepiak; enë ushqimi;  pajisje per pastrimin e shminkes; pajisje per kafshë; material per 

pergaditjën e brushave; pjekës;  mullinjë per perdorim ne amvisni, me te cilett punohet me 

dorë; mikser, dore per koktej ; makina per perzierje , jo elektrike, per perdorim ne amvisni / 

erende,jo elektrike / perzierës kuzhine, jo elektrike;  aparate per mop; mop; vitrazh,  jo per 

ndertimtari; kallupe [pajisje elektrike] / kallupe [pajisje kuzhine]; kurth minjësh; filxhana; 

brusha per thonjë; mbajtëse  salvetash; unaza per salveta; bare për vezë,artificiale; kuti per 

ftohje jo eklektrike te levizëshme me dorë  / frigorifer te levizëshem jo elektrik ; makina per 

pjekurina, per perdorim me dorë;  pistoletë per gyp ate ujit, presione per kanta per kanta 

shtypese  / sitë me vrima per kanta per shtypje; qelq opali; qelq i opalit; gjera te qelqit te 

punuara me figura; pjata letre; prerese per pjekurina; mullinjë per piper, per perdorim dore; 

kut piperi; pjesë te sipërme per parfume; sperkates per parfume  /  sprejeper parfume;  

sherbyes per pita /  lopata te vogla per kollaqenga frutat; brusha per krehjen e derrave; lugë 

me figure dose; pipeta [degustator verash]  /  degustator per vëra [sifone]; pllaka qelqi  [te 

pa perpunuara];  enë per ndalimin e derdhjes se qumështit; vakum goma  per hapjen e 

kanalizimit; aparate dhe makina per lustrim, per perdorim ne ambvisni, jo elektrike; 

dorashka per lustrim;lekurë per lustrim; material per lustrim per fitimin e shkelqimit, 

perpos preparateve,leter dhe guri; enë porcelani; kapaka per enë; tenxhere; enë; unaza per 

shpezë; kompakt pudëra; pufne- copa pambuku per pudër; qelq dekorues  pluhur; lecka 

[pelhura]per pastrim / pelhura per pastrim; lecka per pastrim; zkurtha per minjë;  shishe 

ftohese; unaza per zogj; oklagi-tëholluese, per perdorim ne amvisni; enë per sallata; enë per 

krip / njëlmësues; tela metalik per larjen e tenxhereve; pjata te vogla; lopata te vogla [enë]; 

jastek abraziv / jastek per pastrim; brusha per gërryerje; sete [enë]; mbajtese per brusha per 

rroje; ]; mbajtese per brusha per rroje; brushaper rroje; lugë per mbathjen e këpucëve; 

kallupe per mbathje; sitë [enë per amvisni]; kulluese [enë per amvisni]; pllaka me 

mbishkrim nga porcelain ose qelqi; sifonie per ujin e gazuar; apsorbues tymi per amvisni; 

kuti per  sapun; shishe te vogla per sapun te lengët; mbajtese sapuni / enë per sapun; enë per 

supë; lopata te vogla[enë]; sete per melmesa; mbajtese per shpuzë; shpuza per perdorim ne 

amvisni; gypa; sperkatese; shtatore nga porcelain , qeramika, dheu ose nga qelqi; lesh 

çeliku per pastrim; enë per gulash; kulluese;kulluese per perdorim ne amvisni; fyshta per 
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pije / fyshta per pije; pjata per sheqer; shprica per ujitjen e luleve  dhe bimëve / sperkates 

per ujitje te luleve dhe bimëve; enë tavoline;enë, pepos thikave, pirinjëve dhe lugëve; 

krigle-gota te mëdha per birrë; brusha per  katran, me bisht te gjatë; enë per çaj; gjygyma 

çaji; infuser per çaj / topëza per çaj; seyte per çaj [enë];kulluese çaji ; gjygyma çaji; enë 

termike e izoluar per ushqim; tela dekorues per kollare; mbajtes i letres se tualetit; WC 

brusha; pajisje tualeti / nesesere te pergaditura; dozer te letres se tualetit; shpuza tualeti; 

pajisje tualeti; brusha per dhëmbë;brusha dhëmbësh, električne; mbajtese te rrëmojcave  te 

dhëmbëve; rrëmojsa per dhëmbë; rrëshitëse dhe rrathë per peshqira / rrëshitëse dhe rrathë 

per peshqira;  sherbyese per perdorim ne amvisni; sherbyese per perdorim ne amvisni;, nga 

letra; nenshtresa [pajisje per ushqim]; pajisje per hekurosjen e pantolonave;  enë per 

amvisni; vazo;enë per perime; enë nga metali per pergaditjen e akullores  dhe pjeve te  

ngrira;  fije  qelqi  nga silikoni ,kjo per perdorim ne tekstil; prerëse per  vafle –embelsira te 

mbushura, jo elektrike; drrasa per pastrim; vaskë per pastrim; shporta per mbeturina te 

letrave;aparate uji per pastrim te dhëmbëve dhe mishit te dhëmbëve; kanta per ujitje; pajisje 

per ujitje / pajisje per sperkatje; aparate per lustrim me dyell, jo elektrike, per këpucë; 

perzierëse jo elektrike , per perdorim ne amvisni; zhardinjera- lule te thara ;  mbeturina 

leshi per pastrim;  vepra artistike nga porcelani, qeramika,dhey ose qelqi.   

 

 

 

(111)  19970 

(151)  26/01/2017 

(181)  26/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/308 

(591)  e zezë, e bardhë dhe e kuqe 

(732)  Arzum Elektrikli Ev Aletleri San ve 

Tic A.Ş. Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 B 

Blok No:B1b 34050 Eyüp, Istanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina për puniminin e pijeve të gazuara; makina për përgaditjen e pijeve; 

makina për mprehjen e brisqëve; mikser, mikser elektrik, mikser për përdorim në amvisni; 

gypa për kavanoza (pjesë për makina); makina për premjen e bukës; mulli për kafe, që nuk 

jan me dorë; makina për larje të cilat vehen në lëvizje me para; përpunues të ushqimit 

(elekrtik); shtrydhëse elektrike për fruta, për përdorim në amvisni; makina për coptimin e 

perimeve; makina për hekurosje, makina për coptimin e mishit; makina për bluarjen e 

mishit; makinë për bluarjen e drithit; tejngrohës; shtesa për makina thithëse për 

shpërndarjen e parfumit dhe mjete dezinfektuese; çese për makina thithëse; gypa për 

makina thithëse; thithëse për pluhur; makina për larje; makina për larjen e rrobave; makina 

për saldim; mikser, mikser elektrik, mikser ekektrik për përdorim në amvisni.   
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8   Kambele për çerpik; aparat për polirimin e thonjëve (elektrik ose jo elektrik); mjete dore 

për të bërë flokët kaçurela, jo elektrike; pinca për heqjen e qimeve; zhileta; paisje për rroje; 

gërshërë.   

9   Kambele për flok të cilat ngrohen me rrymë; thermometer, për përdorim jo medicinal; 

thermostat; peshore.   

11   Ekspres tengjere elektrike; furra për bukëpjekës; zkarë; paisje për banjo; paisje 

hidraulike për banjo; vaskë për larje; vaskë për ulje për banjo; bide; batanije, batanije 

elektrike që nuk jan për përdorim në medicine; gypa instalimi për ngrohje të bojlerave;  

toster për buk; radijator për ngrohje qendrore; filtra aparati për kafe, filtra elektrik të 

aparatit për kafe; makina për kafe, makina elektrike për kafe; filtra për kafe, filtra elektrik 

për kafe; aparate për pjekjen e kafes; pllaka elektrike për të zier; paisje elektrike për zierje; 

ftohës për furra; paisje dhe instalime për ftohje; instalime për ftohjen e duhanit; instalime 

për ftohjen e ujit; friteza, friteza elektrik; paisje elektrike për mbarimin e jogurtit; aspiratore 

për neutralizimin e erërave dhe avullit në kuzhinë; filtra për ujin e pijes; tavë për fruta; 

skarë (paisje për kuzhinë); tharës për flokë; nxemës, nxemës për banjo; nxemësa për hekur 

(ujti); paisje për ngrohje të ajrit në banjo; ngrohëse për ngrohje ajri; shishe për ujë të 

ngrohët;  zbutës për radiator të ngrohjes qendrore; hidrant; kuti për akull (icemaker); arkë 

për akull; makina për akull; ngrohës uji elektrik; mobile për tharëse; paisje të dhomave për 

tharje; stufa elektrike (soba); mikrovalë (aparate për zierje); aparate për ftohjen e qumështit;   

paisje për zierje me presion;   paisje elektrike për zierje me presion; tengjere elektrike për 

zierje me presion; enëlarëse; kabina lëvizëse të banjove turke; paisje për pjekjen e vafelit, 

paisje elektrike për pjekjen e vafelit; toster.   

21   Shtresa abrazive  për përdorim në guzhinë; tengjere ekspres, jo elektrike; vaska për 

foshnje (që barten); lugë për derdhje, për përdorim në guzhinë; sitë (enë guzhine); përzierës 

për koktel; filtra për kafe, jo elektrik; mulli dore për kafe; aparat për kafe, jo elektrik, servis 

për kafe, që nuk jan nga metale të çmuara;  enë për kafe, jo elektrike, që nuk janë nga 

metali i çmuar; modele për kuleq (biskota); kavanoz për biskota;  enë për zierje, jo 

elektrike; baza për prerje në guzhinë;  shishe decorative; friteza, jo elektrike; shishe të 

mbështjella me thurje;  enë për mbulimin e ushqimit; enë për sapun; enë, që nuk janë nga 

metali i çmuar; brusha për larjen e enëve; shishe uji për pije për udhtim; enë për vezë, që 

nuk janë nga metali i çmuar; brusha për çerpik; përparëse për pluhur; mbajtës për hekur 

(ujti); enë për fruta; shtrydhëse frutash, jo elektrike, për guzhinë; tigan (enë guzhine); presa 

për hudhra (enë guzhine); enë xhemi; mbajtëse për doreza; doreza për guzhinë; fije për 

brusha; tengjere (që nuk ngrohen me rrymë); enë për akull; kallëp për akull; mbulesa për 

dërrasa për hekurosje; dërrasa për hekurosje; çypa, që nuk janë nga metale të çmuara; 

çajtore, jo elektrik; mikser guzhine, jo elektrik;  mbajtës tavoline për thika; lugë për 

përzierje (enë guzhine), fshesa për pastrimin e dyshemesë; mozaik, nga xhami, të cilët nuk 

jan për përdorim në ndërtimtari; makina dore për punimin e petëve; tenxhere ekspres, enë 

me dorezë nga metali, doreza që nuk janë nga metali i çmuar;   rafte për brusha për rroje; 

brusha për rrojë; apsorbues tymi për guzhinë; kuti për sapun; mbajtës muri për sapun;  

mbajtës për sapun; enë për sapun, që nuk janë nga metali i çmuar; shpatull (enë guzhine); 

set për erëza; mbajtër për shpuza; shpuza për guzhinë;  enë tavoline (përveç thikave, pirujve 

dhe lugëve) që nuk janë nga metale të çmuara; shtrydhëse të qeseve të çajit, që nuk janë nga 

metale të çmuara; kuti për çaj, që nuk janë nga metale të çmuara; enë për çaj, që nuk është 

nga metali i çmuar; enë termike të izoluara për ushqim; trekëmbësh (enë tavoline); kallëp 

për vafel, jo elektrik; tabela për larje; vaska për larje; përzierës, jo elektrik, për guzhinë; sita 
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pë hi (enë guzhine).   

35   Publikime; administrim i punëve; administrim biznesi; punë të zyres.   

 

 

 

(111)  19971 

(151)  26/01/2017 

(181)  26/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/309 

(591)  e kuqe dhe e bardhë 

(732)  Arzum Elektrikli Ev Aletleri San ve 

Tic A.Ş. Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 B 

Blok No:B1b 34050 Eyüp, Istanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina për puniminin e pijeve të gazuara; makina për përgaditjen e pijeve; 

makina për mprehjen e brisqëve; mikser, mikser elektrik, mikser për përdorim në amvisni; 

gypa për kavanoza (pjesë për makina); makina për premjen e bukës; mulli për kafe, që nuk 

jan me dorë; makina për larje të cilat vehen në lëvizje me para; përpunues të ushqimit 

(elekrtik); shtrydhëse elektrike për fruta, për përdorim në amvisni; makina për coptimin e 

perimeve; makina për hekurosje, makina për coptimin e mishit; makina për bluarjen e 

mishit; makinë për bluarjen e drithit; tejngrohës; shtesa për makina thithëse për 

shpërndarjen e parfumit dhe mjete dezinfektuese; çese për makina thithëse; gypa për 

makina thithëse; thithëse për pluhur; makina për larje; makina për larjen e rrobave; makina 

për saldim; mikser, mikser elektrik, mikser ekektrik për përdorim në amvisni.   

8   Kambele për çerpik; aparat për polirimin e thonjëve (elektrik ose jo elektrik); mjete dore 

për të bërë flokët kaçurela, jo elektrike; pinca për heqjen e qimeve; zhileta; paisje për rroje; 

gërshërë.   

9   Kambele për flok të cilat ngrohen me rrymë; thermometer, për përdorim jo medicinal; 

thermostat; peshore.   

11   Ekspres tengjere elektrike; furra për bukëpjekës; zkarë; paisje për banjo; paisje 

hidraulike për banjo; vaskë për larje; vaskë për ulje për banjo; bide; batanije, batanije 

elektrike që nuk jan për përdorim në medicine; gypa instalimi për ngrohje të bojlerave;  

toster për buk; radijator për ngrohje qendrore; filtra aparati për kafe, filtra elektrik të 

aparatit për kafe; makina për kafe, makina elektrike për kafe; filtra për kafe, filtra elektrik 

për kafe; aparate për pjekjen e kafes; pllaka elektrike për të zier; paisje elektrike për zierje; 

ftohës për furra; paisje dhe instalime për ftohje; instalime për ftohjen e duhanit; instalime 

për ftohjen e ujit; friteza, friteza elektrik; paisje elektrike për mbarimin e jogurtit; aspiratore 

për neutralizimin e erërave dhe avullit në kuzhinë; filtra për ujin e pijes; tavë për fruta; 

skarë (paisje për kuzhinë); tharës për flokë; nxemës, nxemës për banjo; nxemësa për hekur 

(ujti); paisje për ngrohje të ajrit në banjo; ngrohëse për ngrohje ajri; shishe për ujë të 

ngrohët;  zbutës për radiator të ngrohjes qendrore; hidrant; kuti për akull (icemaker); arkë 

për akull; makina për akull; ngrohës uji elektrik; mobile për tharëse; paisje të dhomave për 

tharje; stufa elektrike (soba); mikrovalë (aparate për zierje); aparate për ftohjen e qumështit;   
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paisje për zierje me presion;   paisje elektrike për zierje me presion; tengjere elektrike për 

zierje me presion; enëlarëse; kabina lëvizëse të banjove turke; paisje për pjekjen e vafelit, 

paisje elektrike për pjekjen e vafelit; toster.   

21   Shtresa abrazive  për përdorim në guzhinë; tengjere ekspres, jo elektrike; vaska për 

foshnje (që barten); lugë për derdhje, për përdorim në guzhinë; sitë (enë guzhine); përzierës 

për koktel; filtra për kafe, jo elektrik; mulli dore për kafe; aparat për kafe, jo elektrik, servis 

për kafe, që nuk jan nga metale të çmuara;  enë për kafe, jo elektrike, që nuk janë nga 

metali i çmuar; modele për kuleq (biskota); kavanoz për biskota;  enë për zierje, jo 

elektrike; baza për prerje në guzhinë;  shishe decorative; friteza, jo elektrike; shishe të 

mbështjella me thurje;  enë për mbulimin e ushqimit; enë për sapun; enë, që nuk janë nga 

metali i çmuar; brusha për larjen e enëve; shishe uji për pije për udhtim; enë për vezë, që 

nuk janë nga metali i çmuar; brusha për çerpik; përparëse për pluhur; mbajtës për hekur 

(ujti); enë për fruta; shtrydhëse frutash, jo elektrike, për guzhinë; tigan (enë guzhine); presa 

për hudhra (enë guzhine); enë xhemi; mbajtëse për doreza; doreza për guzhinë; fije për 

brusha; tengjere (që nuk ngrohen me rrymë); enë për akull; kallëp për akull; mbulesa për 

dërrasa për hekurosje; dërrasa për hekurosje; çypa, që nuk janë nga metale të çmuara; 

çajtore, jo elektrik; mikser guzhine, jo elektrik;  mbajtës tavoline për thika; lugë për 

përzierje (enë guzhine), fshesa për pastrimin e dyshemesë; mozaik, nga xhami, të cilët nuk 

jan për përdorim në ndërtimtari; makina dore për punimin e petëve; tenxhere ekspres, enë 

me dorezë nga metali, doreza që nuk janë nga metali i çmuar;   rafte për brusha për rroje; 

brusha për rrojë; apsorbues tymi për guzhinë; kuti për sapun; mbajtës muri për sapun;  

mbajtës për sapun; enë për sapun, që nuk janë nga metali i çmuar; shpatull (enë guzhine); 

set për erëza; mbajtër për shpuza; shpuza për guzhinë;  enë tavoline (përveç thikave, pirujve 

dhe lugëve) që nuk janë nga metale të çmuara; shtrydhëse të qeseve të çajit, që nuk janë nga 

metale të çmuara; kuti për çaj, që nuk janë nga metale të çmuara; enë për çaj, që nuk është 

nga metali i çmuar; enë termike të izoluara për ushqim; trekëmbësh (enë tavoline); kallëp 

për vafel, jo elektrik; tabela për larje; vaska për larje; përzierës, jo elektrik, për guzhinë; sita 

pë hi (enë guzhine).   

35   Publikime; administrim i punëve; administrim biznesi; punë të zyres.    

 

 

 

(111)  19969 

(151)  26/01/2017 

(181)  29/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/325 

(732)  DEN SULARI TÜRK ANONİM 

ŞİRKETİ ÇAYBAŞI KÖYÜ OSMANGAZİ 

BURSA , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral i gazuar me shije frutash, ujë jo i gazuar, ujë i gazuar ose soda, ujë 

burimi, ujë mineral, ujë i gazuar, ujë i aromatizuar, lëng nga pemët dhe perimet, lëngje dhe 

pije tjera jo alkoolike, shurup dhe preparate tjera për bërjen e pijeve, kola, tonik, pije 
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energjike, pije me shije pemësh, limunadë, birra.   

 

 

 

(111)  19948 

(151)  25/01/2017 

(181)  15/05/2023 

(210)  KS/M/ 2013/475 

(732)  SANSET GIDA TURİZM SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ      

Istinye Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sarıyer, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  tadelle 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shtazë dhe shtazë gjahu; perpunime te mishit; pemë dhe perime te 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinëi, gjeme, kompote; vezë; qumësht dhe 

produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për ngrenje; lajthi te përpunuara dhe yndyrë nga 

lajthitë, fruta te thara, fruta me levozhgë të përpunuara, yndyrë(buter) nga lajthitë me ose pa 

kakao, fiq i tharë, kajsia dhe rrush i tharë i   mbeshtjellur ose i pa mbeshtjellur me kakao, te 

gjitha llojet e yndyres(buterit) nga lajthitë te mbeshtjellur ose te pa mbeshtjellur me kakao.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioke dhe  sago; miell dhe produkte nga 

drithërat;bukë, kollaçe dhe pastiçëri; akull; sheçer, mjaltë, melasë; tharem buke, pluhur per 

pjekurina; krip; senf; uthull, salca (si shtesa); melmesa; akull; nugat, te gjitha llojet e 

çokolatave dhe produkte çokolatash, te gjitha llojet e pastiçerive te  mbeshtjellura me 

çokolatë , kaytrorë çokolatei, te gjitha llojet e sheqerit pluhur, te gjitha llojet e shkopinjëve 

nga çokolata te mbeshtjellur me kakao dhe lajthi, te gjitha llojet e kekseve, vafle, te gjitha 

llojet e embëlsirave, kollaçe, çokolatë me oriz.   

 

 

 

(111)  19956 

(151)  25/01/2017 

(181)  15/05/2023 

(210)  KS/M/ 2013/476 

(732)  SANSET GIDA TURİZM SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ            

Istinye Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sarıyer, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  sarelle 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shtazë dhe shtazë gjahu; perpunime te mishit; pemë dhe perime te 
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konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinëi, gjeme, kompote; vezë; qumësht dhe 

produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për ngrenje; lajthi te përpunuara dhe yndyrë nga 

lajthitë, fruta te thara, fruta me levozhgë të përpunuara, yndyrë(buter) nga lajthitë me ose pa 

kakao, fiq i tharë, kajsia dhe rrush i tharë i   mbeshtjellur ose i pa mbeshtjellur me kakao, te 

gjitha llojet e yndyres(buterit) nga lajthitë te mbeshtjellur ose te pa mbeshtjellur me kakao.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioke dhe  sago; miell dhe produkte nga 

drithërat;bukë, kollaçe dhe pastiçëri; akull; sheçer, mjaltë, melasë; tharem buke, pluhur per 

pjekurina; krip; senf; uthull, salca (si shtesa); melmesa; akull; nugat, te gjitha llojet e 

çokolatave dhe produkte çokolatash, te gjitha llojet e pastiçerive te  mbeshtjellura me 

çokolatë , kaytrorë çokolatei, te gjitha llojet e sheqerit pluhur, te gjitha llojet e shkopinjëve 

nga çokolata te mbeshtjellur me kakao dhe lajthi, te gjitha llojet e kekseve, vafle, te gjitha 

llojet e embëlsirave, kollaçe, çokolatë me oriz.   

 

 

 

(111)  19957 

(151)  25/01/2017 

(181)  17/06/2023 

(210)  KS/M/ 2013/574 

(591)  E kaltër, e kuqe, e artë dhe e bardhë. 

(300)  011446614  20/12/2012  OH 

(732)  Van Nelle Tabak Nederland BV             

Slachtedyk 28a 8501 ZA Joure, NL 

(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; zëvendësuesit e 

duhanit, jo për qëllime mjekësore apo kuruese; duhan për mbështjellje me dorë; cigare; 

cigaret puro; letër për cigare, tubat e cigareve, filtrat e  cigareve, makine xhepi për 

mbështjellje cigaresh,  makine dore për injektimin e duhanit ne tubat e letrës; artikuj për 

duhanpirës dhe shkrepëse. 

   

 

 

(111)  19944 

(151)  24/01/2017 

(181)  01/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/609 

 (732)  Wizard Co., Inc. (Delaware 

corporation) 6 Sylvan Way Parsippany, New 

Jersey 07054, US 

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

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

Prishtinë 

 

(540)  AVIS 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

74 

 

 

(511) 9   Aparate elektrike dhe shkencore; softver kompjuterik i cili shfrytëzohet në 

agjensitë për qeradhënje të automjeteve me qellim të përcjelljes së rezervimeve të 

automjeteve, dhe ruajtjes së të dhënave të cilat kanë të bëjnë me automjetet, klienta dhe 

qeradhënjet; softver kompjuterik i inqizuar (memoruar) i cili ka të bëjë me huadhënjen e 

veturave; softver kompjuterik i cili mund të dounloadohet (shkarkohet) në formë të 

aplikacioneve mobile për shërbime të qeradhënjes dhe lezingut të automjeteve; GPS-Sistem 

Global Pozicionimi; kioska interaktiv kompjuterash të cilët përmbajnë hardver kompjuterik, 

pajisje periferike kompjuterike, dhe softver operativ kompjuterash për përdorim në 

shërbimin e qeradhënjes dhe lizigun e automjeteve; paisje navigacioni per automjete, radio 

aparate satelitore, hardver telekomunikues dhe hardver per krijimin e rrjetave të të dhënave, 

posaqërisht aparatet për transmetim dhe marrje (pranim) të zerit, te dhënave dhe video 

komunikimeve nëpërmjet infrastrukturës së rrjetave të shumëfishta dhe protokoleve 

komunikuese   

12   Automjete; automobila; autobusa me motor; autobusa dhe pjesë për ta; korniza për 

tabela; automjete motorike; posaqërisht automobila, kamiona, automjete kombi (furgona), 

automjete me veti sportive (Sport Utility Vehicles-SUV) dhe pjesë strukturale të tyre; 

rimorkio   

16   Produkte nga letra dhe gjëra të shtypura, broshura nga lëmia e udhëtimit dhe 

qeradhenja e veturave, transporti, kalendarë, magazina të cila kanë të bëjnë me udhëtime; 

lapsa; broshura turistike; libra për udhëtime; harta; formularë të shtypur; gjëra të shtypura, 

kryesisht shenja nga letra, libra, manuale, kurikullume, gazeta, kartela informuese dhe 

broshura në lëminë e udhëtimit, dhënjes me qera të automjeteve, dhe transportimit   

35   Sherbime reklame dhe biznesi; administrim afarizmi në lëminë e transportit dhe 

porositjes; sherbime të orjentuara në lojalitetin e konsumatorëve dhe klubeve të 

konsumatorëve, për qellime komerciale, promocionale dhe / ose qellime reklamimi; ofrimi i 

ndihmës në managjimin e afarizmit në  vendosjen dhe/ ose operimin e objekteve për 

qeradhënje apo lizing të automjeteve; sherbime onlajn në lidhje me shitjen me pakicë e cila 

lidhet me automjete motorike; sigurimi i programit për nxitje me shperblime për klienta 

duke publikuar dhe përpunuar poena për lojalitet për blerje onlajn të produkteve të firmës 

(shoqërisë); sigurimi i programeve të nxitjes së klientëve duke publikuar dhe përpunuar 

kuponat për lojalitet bazuar në shpeshtësi (denduri) të shfrytëzimit gjegjësisht të afarizmit; 

sigurimi i kontratave me sektorin publik për mirëmbajtje të automjeteve; sigurimi i 

dokumentacionit të transportit, për palët tjera; sherbime administrimi me trasnport, 

posaqërisht planifikimi dhe kordinimi i transporit të njerëzve, për palët e tjera   

36   Sherbime financiare; sigurimi i vauçerave për të paguar shpenzimet e transportit   

37   Sherbime riparimi; sherbime të ndihmës së shpejtë në rrugë, posaqërisht reagimet për 

thirjet për ndihmë në rrugë, ndërrimi i gomave të shpuara, dergimi i shpejtë i lëndëve 

djegëse dhe bateri startimi   

39   Sherbime transporti dhe deponimi; organizimi i gjirove të udhëtimit; transport me 

autobus; qeradhenja e automjeteve; transport me vetura; sherbime shoferash; kordinimi me 

organizimin e udhëtimeve për individë dhe për grupe; sherbime të ndihmës së shpejtë në 

rrugë; posaqërsiht sherbime karrotreci, sherbime tërheqjes në çikrik dhe sherbime të 

dergimit të çelësave; sherbime lizingu të automobilave; lizing të kamionave;  
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rezervimi dhe bukingu për transport; sherbime onlajn të rezervimit të trasnportit; transporti 

i udhëtarëve; sigurimi onlajn me mundësi kërkimi i bazës së të dhënave e cila posedon 

informata për udhëtime; sherbime sigurimi të të informatave për udhëtime; sherbime 

rezervimi për qeradhënje të automjeteve; qeradhënja e furgonëve për çvendojse 

(shpërngulje); qeradhënja e GPS paisjeve për navigacion; qeradhënja e kamionave; 

trasnporti i udhëtarëve; sherbime konsulence në lëminë e transportit; ofrimi i informatave 

për transport; sherbime agjencish udhëtimi, posaqërisht ofrimi i sherbimeve të rezervimit 

dhe buking-ut për transport; sherbime rezervimi për trasnport; sherbime klubesh të që 

mirren me udhëtime; planifikimi i kahjeve (rut-ave) të udhëtimit; sherbime drejtimi 

automjetesh   

41   Sherbime edukimi dhe razonode; sherbime klubesh me anëtarësi të regjistruar.   

42   Sherbime shkencore dhe kompjuterike; sigurimi i web sajtave të cilët përmbajnë 

teknologjinë e cila mundëson shfrytëzuesve që të rezervojnë udhëtimet   

 

 

(111)  19943 

(151)  24/01/2017 

(181)  01/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/616 

(591)  kuq, bardh 

(732)  Wizard Co., Inc. (Delaware 

corporation) 6 Sylvan Way Parsippany, New 

Jersey 07054, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate elektrike dhe shkencore; softver kompjuterik i cili shfrytëzohet në 

agjensitë për qeradhënje të automjeteve me qellim të përcjelljes së rezervimeve të 

automjeteve, dhe ruajtjes së të dhënave të cilat kanë të bëjnë me automjetet, klienta dhe 

qeradhënjet; softver kompjuterik i inqizuar (memoruar) i cili ka të bëjë me huadhënjen e 

veturave; softver kompjuterik i cili mund të dounloadohet (shkarkohet) në formë të 

aplikacioneve mobile për shërbime të qeradhënjes dhe lezingut të automjeteve; GPS-Sistem 

Global Pozicionimi; kioska interaktiv kompjuterash të cilët përmbajnë hardver kompjuterik, 

pajisje periferike kompjuterike, dhe softver operativ kompjuterash për përdorim në 

shërbimin e qeradhënjes dhe lizigun e automjeteve; paisje navigacioni per automjete, radio 

aparate satelitore, hardver telekomunikues dhe hardver per krijimin e rrjetave të të dhënave, 

posaqërisht aparatet për transmetim dhe marrje (pranim) të zerit, te dhënave dhe video 

komunikimeve nëpërmjet infrastrukturës së rrjetave të shumëfishta dhe protokoleve 

komunikuese   

12   Automjete; automobila; autobusa me motor; autobusa dhe pjesë për ta; korniza për 

tabela; automjete motorike; posaqërisht automobila, kamiona, automjete kombi (furgona), 

automjete me veti sportive (Sport Utility Vehicles-SUV) dhe pjesë strukturale të tyre; 

rimorkio   

16   Produkte nga letra dhe gjëra të shtypura, broshura nga lëmia e udhëtimit dhe 
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qeradhenja e veturave, transporti, kalendarë, magazina të cila kanë të bëjnë me udhëtime; 

lapsa; broshura turistike; libra për udhëtime; harta; formularë të shtypur; gjëra të shtypura, 

kryesisht shenja nga letra, libra, manuale, kurikullume, gazeta, kartela informuese dhe 

broshura në lëminë e udhëtimit, dhënjes me qera të automjeteve, dhe transportimit   

35   Sherbime reklame dhe biznesi; administrim afarizmi në lëminë e transportit dhe 

porositjes; sherbime të orjentuara në lojalitetin e konsumatorëve dhe klubeve të 

konsumatorëve, për qellime komerciale, promocionale dhe / ose qellime reklamimi; ofrimi i 

ndihmës në managjimin e afarizmit në  vendosjen dhe/ ose operimin e objekteve për 

qeradhënje apo lizing të automjeteve; sherbime onlajn në lidhje me shitjen me pakicë e cila 

lidhet me automjete motorike; sigurimi i programit për nxitje me shperblime për klienta 

duke publikuar dhe përpunuar poena për lojalitet për blerje onlajn të produkteve të firmës 

(shoqërisë); sigurimi i programeve të nxitjes së klientëve duke publikuar dhe përpunuar 

kuponat për lojalitet bazuar në shpeshtësi (denduri) të shfrytëzimit gjegjësisht të afarizmit; 

sigurimi i kontratave me sektorin publik për mirëmbajtje të automjeteve; sigurimi i 

dokumentacionit të transportit, për palët tjera; sherbime administrimi me trasnport, 

posaqërisht planifikimi dhe kordinimi i transporit të njerëzve, për palët e tjera   

36   Sherbime financiare; sigurimi i vauçerave për të paguar shpenzimet e transportit.   

37   Sherbime riparimi; sherbime të ndihmës së shpejtë në rrugë, posaqërisht reagimet për 

thirjet për ndihmë në rrugë, ndërrimi i gomave të shpuara, dergimi i shpejtë i lëndëve 

djegëse dhe bateri startimi.    

39   Sherbime transporti dhe deponimi; organizimi i gjirove të udhëtimit; transport me 

autobus; qeradhenja e automjeteve; transport me vetura; sherbime shoferash; kordinimi me 

organizimin e udhëtimeve për individë dhe për grupe; sherbime të ndihmës së shpejtë në 

rrugë; posaqërsiht sherbime karrotreci, sherbime tërheqjes në çikrik dhe sherbime të 

dergimit të çelësave; sherbime lizingu të automobilave; lizing të kamionave;  

rezervimi dhe bukingu për transport; sherbime onlajn të rezervimit të trasnportit; transporti 

i udhëtarëve; sigurimi onlajn me mundësi kërkimi i bazës së të dhënave e cila posedon 

informata për udhëtime; sherbime sigurimi të të informatave për udhëtime; sherbime 

rezervimi për qeradhënje të automjeteve; qeradhënja e furgonëve për çvendojse 

(shpërngulje); qeradhënja e GPS paisjeve për navigacion; qeradhënja e kamionave; 

trasnporti i udhëtarëve; sherbime konsulence në lëminë e transportit; ofrimi i informatave 

për transport; sherbime agjencish udhëtimi, posaqërisht ofrimi i sherbimeve të rezervimit 

dhe buking-ut për transport; sherbime rezervimi për trasnport; sherbime klubesh të që 

mirren me udhëtime; planifikimi i kahjeve (rut-ave) të udhëtimit; sherbime drejtimi 

automjetesh 

41   Sherbime edukimi dhe razonode; sherbime klubesh me anëtarësi të regjistruar   

42   Sherbime shkencore dhe kompjuterike; sigurimi i web sajtave të cilët përmbajnë 

teknologjinë e cila mundëson shfrytëzuesve që të rezervojnë udhëtimet   
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(111)  19942 

(151)  24/01/2017 

(181)  02/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/639 

(591)  E ZEZË, E KUQE, E HIRT (GRI) 

(732)  AUTOPASION SH.P.K. Zona 

Industriale, Prishtine – Fushe Kosove, KS 

(740)    

            
 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të përdorura në shkencë, industri dhe fotografisë, si edhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; plastike të papërpunuar; substancat kimike për ruajtjen e produkteve 

ushqimore; substanca tanine;adetive të përdorura në industri.   

9   Transformim i energjisë, akumulojnë, rregullimit ose kontrollit të energjisë elektrike, 

regjistrimi ose transmetimi riprodhimi i shëndoshë i energjisë;të dhënat e transportuesit 

magnetike, acidimeter per bateri, hydrometra acid, akumulues elektrik, bateri elektrike per 

automjete,material plumbi, akumulator elektrik per automjete, rimubshje baterie, kuti 

baterie,bateri per ndriqim.   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, duke gjeneruar avull, furnizimin me ujë dhe për qëllime 

sanitare.   

 

 

(111)  19972 

(151)  26/01/2017 

(181)  16/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/709 

(732)  Exxon Mobil Corporation 5959 Las 

Colinas Boulevard Irving, Texas 75039, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ENERGY LIVES HERE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, 

botanikë, dhe pylltari; rëshirë artificiale e papërpunuar; plehëra organike; përbërje për 

shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca kimike për konzervimin e 

gjërave ushqimore; substanca për regjie; ngjitës për përdorim në industri.   

4   Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; pluhër thithës, përbërje lagëse dhe lidhëse; 

karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndricues; qirinjë dhe fitila për 

ndriqim.   

16   Materiale reklamimi; broshura, gjëra të shtypura.   

35   Reklamimet e Korporatës.   

41   Shërbimet e edukimit; mbajtja e trajnimeve; argëtimit; aktiviteteve sportive dhe 

kulturore.   
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(111)  19973 

(151)  26/01/2017 

(181)  17/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/710 

(591)  E bardhë, e kaltër, dhe e hirtë 

(732)  LEOV TRAJCE ul. Kosturska br. 51, 

1400 Veles, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Ujëngrohës (bojlerë), bojler elektrik, kolektorë solar (ngrohës), bojler solar, 

panele solare, mini shporetë elektrik, mini shporet me gaz, stufë me gaz, ngrohës ajri 

(kuarci).    

35   Reklamim; udhëheqje e punëve; eksport-impor dhe shërbime gjatë shitjes me shumicë 

dhe pakicë me: Ujëngrohës  (bojlerë), bojler elektrik, kolektorë solar (ngrohës), bojler solar, 

panele solare, mini shporetë elektrik, mini shporet me gaz, stufë me gaz, ngrohës ajri 

(kuarci).    

 

 

 

(111)  19955 

(151)  25/01/2017 

(181)  17/07/2023 

(210)  KS/M/ 2013/711 

(591)  Ngjyrë e bardhë, ngjyrë e kaltër e 

hapur dhe e mbyllur, ngjyrë e verdhë. 

(732)  LEOV TRAJCE ul. Kosturska br. 51, 

1400 Veles, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Ujëngrohës (bojlerë), bojler elektrik, kolektorë solar (ngrohës), bojler solar, 

panele solare, mini shporetë elektrik, mini shporet me gaz, stufë me gaz.   

35   Reklamim; udhëheqje e punëve; eksport-impor dhe shërbime gjatë shitjes me shumicë 

dhe pakicë me: Ujëngrohës  (bojlerë), bojler elektrik, kolektorë solar (ngrohës), bojler solar, 

panele solare, mini shporetë elektrik, mini shporet me gaz, stufë me gaz.   
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(111)  19952 

(151)  25/01/2017 

(181)  27/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/859 

(732)  Astellas Pharma Inc. (a Japanese 

corporation) 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-

chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  FORADIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e crregullimeve të frymëmarrjes.   

10   Aparate dhe instrumente medicinale.   

 

 

 

(111)  19968 

(151)  26/01/2017 

(181)  30/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/864 

(732)  Gurktaler Aplenkräuter GmbH          

Domplatz 11 9342 Gurk, AT 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. �RENOa�            

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

 
 

(540)  Gurktaler 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përjashtuar birrat).   

 

 

 

(111)  19967 

(151)  26/01/2017 

(181)  05/09/2023 

(210)  KS/M/ 2013/892 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG           

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ROCALTROL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   
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(111)  19966 

(151)  26/01/2017 

(181)  05/09/2023 

(210)  KS/M/ 2013/893 

(732)  F.Hoffmann-La Roche AG          

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  MADOPAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  19749 

(151)  12/12/2016 

(181)  13/09/2023 

(210)  KS/M/ 2013/916 

(300)  55808/2013  16/05/2013  CH(732)  

ARES TRADING S.A. Zone Industrielle de 

I’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, CH 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  XAMPENSO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për mjekësi supstanca dietike për 

përdorim në mjekësi   

 

 

 

(111)  19950 

(151)  25/01/2017 

(181)  25/11/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1132 

(732)  Spotify AB Birger Jarlsgatan 61 113 

56 Stockholm, SE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SPOTIFY 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; mbajtës I të dhënave magnetike, disqe inqizuese; 

makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues I të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për 
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procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit. Softuerë kompjuterik, incizime 

audio dhe video që kanë të bëjne me muzikë dhe performanca artistike, muzikë që mund të 

shkarkohet si dhe video incizime, softuerë kompjuterik për përodrim në dërgimin, 

distribuimin, dhe transmetimin të muzikës digjitale dhe audio argëtuese, video, tekst, si dhe 

përmbajtje multimedia; softuerë kompjuterik për mundësimin e transmetimit, ruajtjes, 

shpërndarjes, mbledhjes, editimit, organizimit dhe modifikimit të audio, video, mesazheve, 

imazheve, si dhe të dhëna tjera për përdorim në rrjete sociale, chat (biseda) online si dhe 

lojëra interaktive, për përdorim të krijimit të databazave për rrjetëzim social, si dhë për 

përdorim në menaxhimin e  databazave për rrjetëzim social; softuerë kompjuterik për 

krijimin e databazave kërkuese të informatave si dhe të dhëna nga databazat për rrjetëzim 

social (nga një përdorues tek tjetri); CD të incizuara që përmbajnë muzikë.   

41   Shërbimet e edukimit; mbajtja e trajnimeve; argëtimit; aktiviteteve sportive dhe 

kulturore, shërbime argëtimi, shërbime edukimi, argëtimi si psh ofrimi I muzikës, filmave 

si dhe lojëra për përdoruesit online nëpërmes një rrjeti komunikues; ofrimi I një databaze 

online nëpërmjet rrjetit komunikues global që përmban muzikë, filma, lojëra online, si dhe 

të dhëna argëtuese, prodhimi I muzikës, ofrimi I lojërave kompjuterike online, dhënia me 

qera e filmave, videove, lojërave kompjuterike, si dhe muzikës nëpërmes një rrjeti 

komunikues global.   

 

 

 

(111)  19965 

(151)  26/01/2017 

(181)  24/12/2023 

(210)  KS/M/ 2013/1241 

(300)  85/973,143  28/06/2013  US 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC          

600 North US Highway 45, Libertyville, IL 

60048, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MOTOROLA SKIP 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisje elektronike e sigurisë (token elektronik) i përdorur për të lehtësuar 

vërtetimin (autencitetin) e pajisjeve pa tel.   

 

 

 

(111)  19872 

(151)  12/01/2017 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/483 

(732)  JADRAN - GALENSKI 

LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 

Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)  BIMANOX 
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Prishtinë 

 
 

(511) 5   Medikamente mjekësore për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  19993 

(151)  01/02/2017 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/486 

(591)  E bardhë, gjelbër, e zezë, e kaltër e 

mbyllur, e kaltër e hapur- 

(732)  JADRAN - GALENSKI 

LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 

Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produktet e parfumerisë; produktet e kozmetikës; produkte tualeti   

5   Preparatet farmaceutike dhe produktet dietike   

 

 

 

(111)  19989 

(151)  01/02/2017 

(181)  21/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/488 

(591)  E bardhë, gjelbër, e zezë, e kaltër e 

mbyllur, e kaltër e hapur 

(732)  JADRAN - GALENSKI 

LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 

Rijeka, HR 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produktet e parfumerisë; produktet e kozmetikës; produkte tualeti   

5   Preparatet farmaceutike dhe produktet dietike.   
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(111)  19996 

(151)  01/02/2017 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/494 

(732)  M & Sillosi. Xërxë, 21000 Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

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

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  19873 

(151)  12/01/2017 

(181)  27/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/526 

(732)  TCHAIKAPHARMA HIGH 

QUALITY MEDICINES Joint-stock 

company 1172 Sofia, Sofia Region, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PLAQUEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet sanitare; substancat 

dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; dezinfektuesit; ushqimi për foshnje.   

 

 

 

(111)  19787 

(151)  14/12/2016 

(181)  06/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/551 

(732)  “FARMAKOS” Sh.p.k. Sezair Surroi 

Nr. 37 A, 20.000, Prizren, KS 

(540)  IMIDIN 
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(740)    

            
 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe higjienike; substance dietetike për 

përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; emplaster, material për lidhje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfekstuesit.    

 

 

 

(111)  19760 

(151)  13/12/2016 

(181)  16/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/653 

(732)  McDonald's Corporation A 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware  One 

McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   BIG MAC 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqimi i përgatitur nga mishi, peshku dhe produktet e shpezëve; fruta dhe 

perime te konservuara dhe te ziera; vezë; djathë; qumësht, produktet e qumështit; turshi; 

desertët   

30   Biskota, bukë, biskota, ëmbëlsira, çokollatë, kafe, zëvendësues te kafes, çaj, sandviçë, 

sandviçë me mish, mustardë, pite, salcat, erëza, sheqer   

 

 

 

(111)  19768 

(151)  13/12/2016 

(181)  16/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/654 

(732)  McDonald's Corporation 

A corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware One 

McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  McNUGGETS 

 
 

     

 
 

 

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

perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet; vezët, qumështi dhe 

produktet e qumështit; vajrat dhe yndyrat për ushqim; kënaqet; turshi   
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(111)  19763 

(151)  13/12/2016 

(181)  16/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/655 

(732)  McDonald's Corporation  

A corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware One 

McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  McMUFFIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime te përgatitura nga mishi, peshku dhe shpezët; fruta dhe perime te 

konservuara dhe te ziera; vezë; djathë; qumësht, produktet e qumështit; turshi; desertët   

30   Biskota, bukë, biskota, ëmbëlsira, çokollatë, kafe, zëvendësues te kafes, çaj, sandviçë, 

sandviçë me mish, mustardë, pite, salcat, erëza, sheqer   

 

 

 

(111)  19756 

(151)  13/12/2016 

(181)  16/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/656 

(732)  McDonald's Corporation A 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware One 

McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  McFLURRY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime te përgatitura nga mishi, derri, peshku dhe shpezët; fruta dhe perime te 

konservuara dhe te ziera; vezë; djathë; qumësht, produktet e qumështit; turshi; desertët   

30   Sandviçë me mish, sandviçë me peshk, sandviçë me mish derri, sandviçë pule   
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(111)  19758 

(151)  13/12/2016 

(181)  16/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/657 

(732)  McDonald's Corporation A 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware One 

McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  RONALD McDONALD 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim i përgatitur nga mishi, peshku dhe  shpezët; fruta dhe perime te 

konservuara dhe te ziera; vezë; djathë; qumësht, produktet e qumështit; turshi, desertët   

30   Biskota, bukë, biskota, ëmbëlsira, çokollatë, kafe, zëvendësues te kafes, çaj, sandviçë, 

sandviçë me mish, mustardë, pite, salcat, erëza, sheqer   

31   Fruta dhe perime të freskëta   

32   Pijet joalkoolike, shurupe, pluhurat, tableta dhe kremra për të bërë pije   

35   Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në organizimin 

dhe funksionimin e restoranteve   

37   Shërbime në lidhje me ndërtimin e restoranteve, objektet dhe hapësirat për t’u ushqyer   

41   Përgatitja e udhëzimeve dhe materialeve te kurseve për trajnimin e personave për 

operimin e restoranteve dhe  hapësirat për t’u ushqyer   

42   Shërbime në lidhje me dizajnimin dhe mobilimin e restoranteve, objektet dhe hapësirat 

për t’u ushqyer   

43   Shërbimet e kryera ose te ndërlidhura me operimin e restoranteve dhe  objekteve ose 

hapësirave tjera qe kane te bëjnë me sigurimin e ushqimit dhe pijeve te përgatitura për 

konsum; përgatitja e ushqimeve për bartje jashtë lokalit   

 

 

 

(111)  19772 

(151)  13/12/2016 

(181)  17/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/661 

(591)  Ari, gri, e zezë, e bardhë 

(300)  012613782  19/02/2014  OH 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, salsiçe, produktet e mishit dhe prodhim gjysme të gatshme, peshk, shpezë 
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dhe shpezë të egra; ekstrakte të mishit; konservime të mishi, salsiçe, peshk, shpezë dhe 

shpezë të egra;  ushqimet të parapërgatitura me përbërje kryesisht nga mish dhe/ ose salsiçe 

dhe/ ose peshk dhe/ ose shpezë dhe/ ose shpezë të egra 

   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe  pijeve; strehim të përkohshëm   

 

 

(111)  19766 

(151)  13/12/2016 

(181)  17/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/662 

(732)  McDonald's Corporation A 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware One 

McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 

60523, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  McDRIVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime që kanë të bejnë me promovimin e specialiteteve të  ushqimit; 

shërbimet e menaxhimit në organizimin dhe funksionimin e restoranteve, objektet dhe 

hapësirat në lidhej me sigurimin e ushqimit dhe pijeve të përgatitura për konsum   

43   Shërbimet e kryera ose te ndërlidhura me restorantet dhe  objektet ose hapësirat tjera qe 

kane te bëjnë me sigurimin e ushqimit dhe pijeve te përgatitura për konsum; shërbimet që 

kanë të bëjnë me furnizim me specialitete te ushqimit; përgatitja e ushqimeve për bartje 

jashtë lokalit   

 

 

 

(111)  19770 

(151)  13/12/2016 

(181)  18/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/664 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V.          

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SYMFORIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Imunosupresant te pacientët pas transplantimit të organeve te ngurta dhe në raste 

të refuzimit akut të transplantit   
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(111)  19754 

(151)  13/12/2016 

(181)  18/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/666 

(732)  Teva Pharmaceuticals Europe B.V.          

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SIROLIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Imunosupresant te pacientët pas transplantimit të organeve te ngurta dhe në raste 

të refuzimit akut të transplantit   

 

 

 

(111)  19992 

(151)  01/02/2017 

(181)  30/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/756 

(732)  NOVARTIS AG  4002 Basel, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TOVANOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19777 

(151)  14/12/2016 

(181)  30/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/757 

(732)  ISHIHARA SANGYO KAISHA, 

LTD 3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, 

Osaka, JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  KUSABI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Fungicide, herbicide, insekticide, nematicide, preparate për shkatërrimin e 

parazitëve dhe barërat e këqija, pesticide   
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(111)  19778 

(151)  14/12/2016 

(181)  30/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/758 

(732)  ISHIHARA SANGYO KAISHA, 

LTD.  3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, 

Osaka, JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Fungicide, herbicide, insekticide, nematicide, preparate për shkatërrimin e 

parazitëve dhe barërat e këqija, pesticide   

 

 

 

(111)  19991 

(151)  01/02/2017 

(181)  01/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/764 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VOLARI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Shkarkimi i aplikacioneve nga celulari për përdorim në administrimin e 

sëmundjeve dhe përcjellja e  gjendjes së pacientit për trajtime mjekësore   

10   Instrumente dhe aparate mjekësore   

44   Shërbimi mjekësor përkatësisht dhënia e informacionit shëndetësor   

 

 

 

(111)  19990 

(151)  01/02/2017 

(181)  01/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/766 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VIDELITY 
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(511) 9   Shkarkimi i aplikacioneve nga celulari për përdorim në administrimin e 

sëmundjeve dhe përcjellja e  gjendjes së pacientit për trajtime mjekësore   

10   Instrumente dhe aparate mjekësore   

44   Shërbimi mjekësor përkatësisht dhënia e informacionit shëndetësor   

 

 

 

(111)  19946 

(151)  24/01/2017 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/791 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.          

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  RABİZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   barna për përdorim tek njerëzit dhe për qëllime në veterinë, produkte kimike dhe 

elemente për qëllime medicinale    

 

 

 

(111)  19945 

(151)  24/01/2017 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/793 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.          

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  LİVERCOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   barna për përdorim tek njerëzit dhe për qëllime në veterinë, produkte kimike dhe 

elemente për qëllime medicinale    

 

 

 

(111)  19938 

(151)  24/01/2017 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/794 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.          

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

(540)  İLFLOX 
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ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

 

(511) 5   barna për përdorim tek njerëzit dhe për qëllime në veterinë, produkte kimike dhe 

elemente për qëllime medicinale    

 

 

 

(111)  19940 

(151)  24/01/2017 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/795 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.          

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  GRİPORT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   barna për përdorim tek njerëzit dhe për qëllime në veterinë, produkte kimike dhe 

elemente për qëllime medicinale    

 

 

 

(111)  19947 

(151)  24/01/2017 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/796 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.          

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ALRİNAST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   barna për përdorim tek njerëzit dhe për qëllime në veterinë, produkte kimike dhe 

elemente për qëllime medicinale    
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(111)  19937 

(151)  24/01/2017 

(181)  14/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/797 

(732)  İLKO İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.          

Akpinar Mah. Kanuni Cad. No:6 Sancaktepe 

ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ALERİNİT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   barna për përdorim tek njerëzit dhe për qëllime në veterinë, produkte kimike dhe 

elemente për qëllime medicinale    

 

 

 

(111)  19994 

(151)  01/02/2017 

(181)  15/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/800 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ULUNAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  19773 

(151)  13/12/2016 

(181)  20/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/806 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  PRYMABDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   
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(111)  19776 

(151)  13/12/2016 

(181)  21/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/807 

(300)  302014025579.0  26/02/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  K CLASSIC À LA CUISINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim veterinar; dietë   

31   Ushqim për kafshë; produkte ushqimore për kafshë; preparate ushqimore të kafshëve; 

ushqime diete për kafshë ( jo për qëllime mjekësore); kocka dhe përtypje ushqimore për 

kafshe; pije për kafshë; përpunimet ushqimore të kafshëve; cuttlebone për shpezë; krip guri; 

krip për kafshë   

 

 

 

(111)  19775 

(151)  13/12/2016 

(181)  25/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/809 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, , US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  STIMZADA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  19774 

(151)  13/12/2016 

(181)  26/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/814 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, , US 

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

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

Prishtinë 

(540)  LONVYDEL 
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(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  19734 

(151)  07/12/2016 

(181)  26/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/815 

(300)  59674/2014  20/08/2014  CH 

(732)  SICPA Holding S.A. Avenue de 

Florissant 41, 1008 Prilly, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për industrinë e printimit, fotografisë dhe artit grafik; rëshirë artificiale e 

papërpunuar, plastikë e papërpunuar; substanca për rrezitje; ngjitës për qëllime industriale   

 

 

 

(111)  19771 

(151)  13/12/2016 

(181)  26/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/818 

(732)  The Gillette Company LLC  One 

Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , 

US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Makina rroje dhe brisqe për rroje; dispenzuesit, kasetat, mbajtësit, dhe fishekët, të 

gjitha të dizajnuara në mënyrë specifike për dhe që përmbajnë brisqe për rroje; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   
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(111)  19751 

(151)  12/12/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/822 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.          

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski.   

 

 

 

(111)  19750 

(151)  12/12/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/823 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.          

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo,, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski; pije e forte alkoolike nga molla; pije alkoolike, pos birrës   

 

 

 

(111)  19764 

(151)  13/12/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/824 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.          

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

(540)   
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(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski.   

 

 

 

(111)  19769 

(151)  13/12/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/825 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.          

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo,, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski.   

 

 

 

(111)  19767 

(151)  13/12/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/826 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.          

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo,, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  MIYAGIKYO 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski.   
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(111)  19765 

(151)  13/12/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/827 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.          

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo,, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  TAKETSURU 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski   

 

 

 

(111)  19753 

(151)  12/12/2016 

(181)  28/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/828 

(732)  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)  OPTIPRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqime dietetike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe klinik; 

qumësht i formuluar për bebe, ushqim, pije dhe substanca ushqimore për bebe; qumësht i 

formuluar për fëmijë, ushqim, pije dhe substanca ushqimore për fëmijë të adaptuara për 

përdorim mjekësor; ushqim dhe substanca ushqimore për bebe, fëmijë dhe invalidë të 

adaptuara për përdorim mjekësor; ushqim dhe substanca shtatzëna dhe lehona të adaptuara 

për përdorim mjekësor; shtesa ushqimore dhe dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; 

preparate vitaminash, shtesa minerale ushqimi për përdorim mjekësor   

29   Ushqime të gatshme të bëra nga perimet, patatet, frutat, mishi, shpendët, peshku 

dhe/ose fruta deti; qumësht, preparate ushqimore të cilat kanë si bazë qumështin; 

zëvendësues qumështi; pije me bazë qumështi; pije me bazë qumështi të cilat përmbajnë 

ceralije dhe/ose çokollatë; desertë me bazë qumështi dhe bazë kremi; jogurt; qumësht soje 

(zëvendësues qumështi), preparate me bazë soje   
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(111)  19731 

(151)  07/12/2016 

(181)  05/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/838 

(591)  E kuqe dhe hiri 

(732)  FINCA Kosovë Robert Doll, nr.5, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

            
 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimi; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të 

patundshme   

 

 

 

(111)  19762 

(151)  13/12/2016 

(181)  05/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/839 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough  SL1 3UH, England, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SCHOLL FRESH STEP 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate dhe  supstanca tjera për zbardhim te rrobave; pastrim,lustrim,  mjete 

për4 eliminim dhe mjete abrazive; sapun, parfumeri, vaj eterik; kozmetikë; losione për 

flokë; pastea dhëmbësh;krema, preparate për kujdesin e shputave te kemëbëve, trupit dhe 

lëkurës dhe per dekorim; kremë, gjele, losione, vaj, balsame, gjalpë, talk puder dhe spreje 

për kujdesin, pastrimin, qetësimin, revitalizimin dhe shlodhjen e shputave  te kembëve, 

trupit dhe lëkurës; krip jo medicinale, vaj dhe shampo për pastrim; preparate tualeti jo 

medicinale; dezodoranse; antiperspirante, dezodorant krema, gjele, losione, puder, puder 

pluhur dhe ne formë spreji   

5   Produkte dhe preparate Farmaceutike, medicinale, veterinare dhe sanitare; barëra 

farmaceutike; preparate medicinal për trajtimin e shputave, trupit dhe lëkurës; krema 

medicinale, gjele, losione, vaj, puder, talk puder, spreje, puder pluhur, balsam;  lëng 

medicinal për masazhë; preparate kunder djerësitjes, dezodoranse;  additive medicinal dhe 

terapeutike për pastrim-larje, posaçërisht ne formë  tabletash, kripe, vaji dhe shkume; 

preparate tualeti medicinale   
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(111)  19761 

(151)  13/12/2016 

(181)  05/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/842 

(732)  NOVARTIS AG  4002 Basel, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ENUREV 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19729 

(151)  07/12/2016 

(181)  08/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/845 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6 SI-8000 Novo 

mesto, SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  PRAGIOLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  19752 

(151)  12/12/2016 

(181)  10/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/846 

(591)  Kaltërt, bardhë, kuqe. 

(732)  “ULTRA COSMETICS” SH.P.K          

Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

           
 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikateve të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si edhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikës të papërpunuara, 

plehërave, kompozime shuarjen e zjarrit; kalitje dhe përgatitjet me material saldimi; 

substanca kimike per ruajtjen e ushqimeve, substanca për rrezitje, ngjitëse të përdorura në 

industri   

3   Preparate zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, pastrim, 

ilustrim, preparate për pastrim dhe gërryerje sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetike, 
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kremra flokësh, pasta dhëmbësh   

5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare, përgatitjet sanitare për qëllime mjeksore, 

substanca dietale të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje, llaçe, materiale 

për fashim, dyll dentar, dezinfektues, preparate për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, 

herbicide   

21   Enë kuzhine dhe vegla shtëpiake, krehërat dhe sfungjerët, brushat (përveç furçat 

ngjyrosëse), material për prodhimin e furçave, artikuj për pastrimin e sipërfaqeve, qelq I pa-

punuar ose I gjysëm-punuar 

(me perjashtim të qelqit të përdorur në ndërtesa), gota, porcelani dhe argjila nuk përfshihen 

në klasa të tjera 

   

 

 

 

(111)  19759 

(151)  13/12/2016 

(181)  10/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/847 

(591)  Ngjyrë Kuqe, Zezë 

(732)  “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

            
 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore   

32   Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoholike përveç birrës   

 

 

 

(111)  19904 

(151)  17/01/2017 

(181)  28/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1015 

(732)  Brand Management Group Ltd           

Palm Grove House PO Box. 438 Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)   
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat   

 

 

 

(111)  19913 

(151)  17/01/2017 

(181)  06/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1060 

(732)  The Gillette Company LLC One 

Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, 

US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  EMBRACE 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Makina rroje dhe brisqe për rroje; dispenzuesit, kasetat, mbajtësit, dhe fishekët, të 

gjitha të dizajnuara në mënyrë specifike për dhe që përmbajnë brisqe për rroje; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  19911 

(151)  17/01/2017 

(181)  10/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1063 

(591)  Kafe dhe e zezë  

(732)  AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ 

PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ. Tekstilkent Koza Plaza 

B Blok Kat:24 ESENLER/İSTANBUL , TR 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 30   Kafe, kakao; pije me bazë kafe apo kakao, pije me bazë çokollatë; brumë për 

makarona te mbushur, petë; pasta dhe produkte nga mielli, deserte te bazuar në miell dhe 

çokollatë; mjaltë, ngjitës blete për konsum njerëzor, propolis për qëllime të ushqimit; erëza 

dhe piper për ushqim; maja, pjekje pluhur; miell, mëlmesa, niseshte për ushqim; sheqer, 

sheqer kocka, sheqer pluhur; çaj, çaj me akull; ëmbëlsira, çokollatë, biskota, fill për keksë 

dhe napolitanka te ndryshme; mishra te bluara; krem-akull, shërbime për ngrënie; kripë; 

drithëra dhe drithëra të bazuara ushqimore; mëlmesa për ushqim   

35   Reklama,  marketing dhe marrëdhënieve publike; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; rregullimin e adresave te gazetave për të tjerët; përpilimin e statistikave; zyre 

me qira; sistemi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; sekretarinë telefonike 

te ndryshme; menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe biznesi konsulence; kontabilitetit; 

shërbime konsulence tregtare; agjencitë import-eksport; shërbimet e vlerësimit të biznesit 

për produktet komerciale ose industriale; drejtues ankandi duke sjellë së bashku për të 

mirën e të tjerëve, të "mishit, peshk, shpezë dhe lojë; i ushqim i përpunuar bazuar në mish; 

drithëra të thata; supave, ullinj të përpunuara; qumësht dhe produktet e qumështit, gjalpë; 

vajrave; të thata, të ruajtura, të ngrirë, i gatuar, i tymosur ose i kripur, fruta dhe perime; 

polen përgatitur për ushqim; arra të përgatitura dhe fruta të thata për mez; arra, lajthi dhe 

badiava paste; tahini (fara e susamit për past); vezë dhe vezë pluhur; patetina; kafe, kakao; 

pije me bazë kafe apo kakao, pije me bazë çokollatë; brumë për makarona te mbushur, petë; 

pasta dhe produkte buke te bazuar në miell, desrte bazuar në miell dhe çokollatë; mjaltë, 

ngjitës bletë për konsum njerëzor, propolisi për qëllime ushqimore; erëza dhe piper për 

ushqimet; maja, pluhur pjekje; miell, sheqer, sheqer kubike, sheqer pluhur; çaj, çaj me 

akull; ëmbëlsira, çokollatë, biskota, biskota,fill për biskota; mishra te bluar; krem-akull, 

shërbime për ushqim; kripë; drithëra dhe drithëra me bazë ushqimore; mëlmesa për ushqim; 

produkte bujqësore dhe të kopshtarisë qe nuk përfshihen në klasë të tjera; fara; produktet 

pyjore që nuk përfshihen në klasa të tjera; kafez kafshësh; vezë e fekonduar; bimëve; bimë 

të thata për zbukurim; erëza te freskëta për kopsht; të thata, bimë për kopsht për dekorimin; 

ushqime për kafshë; drithëra për konsumim nga njeriu; birra; përgatitjet për të bërë birrë; 

ujë mineral, ujë te freskët, tavolinë uji, ujë soda; lëngje frutash dhe perime, fruta dhe 

perime dhe ekstrakte dhe koncentrat për të bërë pije, pije jo-alkoolike të buta; pijet 

alkoolike (përveç birra); duhan dhe produkte të duhanit; artikujt te tjerë duke përfshirë ato 

të për te bëra metale të çmuar : tuba, kamish për puro dhe cigare, take, kuti të duhanit, 

aparat xhepi për cigare, letër cigare, tuba duhanit, gur për ndezje (shkrebza), ndezës 

(shkrebza) për duhanpirësit; ndeshjet "(duke përjashtuar transportin e tyre), duke 

mundësuar klientëve të përshtatshme për të blerë këto mallra; të gjitha shërbimet e 

lartpërmendura mund të ofrohen me pakicë  ne dyqane, shitje me shumicë, me anë të 

mediave elektronike, ose nëpërmjet katalogëve, porosi me postë   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pije; strehim të përkohshëm; kopshte fëmijësh 

(çerdhe)   
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(111)  19915 

(151)  18/01/2017 

(181)  10/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1064 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware company 300 Park Avenue New 

York, New York 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh   

 

 

 

(111)  19917 

(151)  18/01/2017 

(181)  11/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1066 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.          

Ulica Danica 5 Koprivnica, HR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  TAMOSIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  19910 

(151)  17/01/2017 

(181)  13/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1071 

(591)  Gjelbër e errët, e kuqe, e bardhë, 

ngjyrë lajthie, e gjelbër, e gjelber e hapur, e 

zezë 

(732)  GES.CO S.R.L.   VIA DEL RIO, 400 

CESENA FRAZIONE S. VITTORE 

(FORLÌ-CESENA), IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pulë; copëza pule; kroketa pule; krahë pule; fileto gjoksi pule; qofte për burger 

pule; antipasta të ngrira të përbëra kryesisht nga pula; bujon pule; gjeldeti; qofte për burger 
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gjeldeti; mishi, i përpunuar; mish për salqiqe; mish i prerë në feta; ushqime rostiçerie të 

përbëra nga mishi; produkte gjysëm-të gatshme dhe ushqime të gatuara të gatshme; 

ushqime të mishit të njohura si biftek, eskallop, kordon blu, kotëletë, copëza, kroketa; mishi 

i skuqur; feta të mishit; shniclla gjeldeti; shniclla pule; qofte; mish i grirë; qofte për 

hamburger; salcice; Frankfurter (salcice); salcice gjeldeti; rosto viçi; ushqime nga mishi të 

përgatitura; mish dhe salcice të konservuara; mishi, i konservuar; pelte për mish; produkte 

të përpunuara të mishit; darka të para-paketuara të përbëra kryesisht nga mishi; ushqime të 

përgatitura të përbëra kryesisht nga mishi; ushqimet e përgatitura të përbëra kryesisht nga 

zëvendësuesit e mishit; darka të para-paketuara të përbëra kryesisht nga kafshët e gjahut; 

ushqimet e paketuara që përbëhen kryesisht nga mish, peshk, shpezë ose perimet; ushqimet 

e përgatitura që përbëhen kryesisht nga mish, peshk, shpezë ose perime; ushqime pa gluten 

jo për qëllime mjekësore, të tilla si role mishi, hamburgerë, salcice, qofte; mëlçi pate; 

djathë; 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   

 

 

(111)  19918 

(151)  18/01/2017 

(181)  13/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1072 

(732)  SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION, a 

corporation organized and existing under the 

laws of Japan, Manufactures and Merchants 

of, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 

545-8522, JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

 
 

(540)  Quattron Pro 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Marrës televiziv LCD; marrës televiziv; monitora LCD; panela LCD; module 

LCD në klasën 9   

 

 

 

(111)  19905 

(151)  17/01/2017 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1076 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac  Beogradski put bb 

26300 Vršac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  AQUATEYA 
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(511) 5   Produktet farmaceutike   

10   Instrumente dhe aparate mjeksore   

 

 

 

(111)  19908 

(151)  17/01/2017 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1077 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac  Beogradski put bb 

26300 Vršac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MARISSIMO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike   

10   Instrumente dhe aparate mjeksore   

 

 

 

(111)  19907 

(151)  17/01/2017 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1078 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb 

26300 Vršac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AQUAWIND 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike   

10   Instrumente dhe aparate mjeksore   
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(111)  19916 

(151)  18/01/2017 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1082 

(732)  EFQM, Private Stichting         

Olympiadenlaan 2 1140 EVERE, BE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

 
 

(540)  EFQM 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, kartuç dhe produkte të krijuara nga ky materijal, të cilat nuk i përkasin 

klasave të tjera; gjëra të shtypura; materijal për libërlidhje; fotografi; materijal për zyre; 

materijal për trajnim ose materijal për edukim (përveç aparatit)   

35   Reklamimi; udhëheqje afariste; administrim i punëve; punë të zyrës   

41   Edukimi; ofrimi i trajnimit; edukimi afarist dhe trajnimi për punë; argëtimi; aktivitete 

sportive dhe kulturore; çertifikimi i edukimit dhe trajnimi lidhur me afarizmin; organizimi 

dhe udhëheqja e kurseve, seminareve, simpoziumeve; kurse lidhur me afarizmin; shërbime 

informative, këshilluese dhe konsultime lidhur me të gjitha shërbimet e cekura më lartë; 

udhëheqja e trajnimeve nga lëmi i teknlogjisë dhe inovacionit; organizimi i garave dhe 

ndarja solemne e falenderimeve; shërbimet për shtytjen e njerëzve dhe organizatave për të 

treguar përkryerjen perms dhënjes së falenderimit   

 

 

 

(111)  19914 

(151)  18/01/2017 

(181)  17/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1084 

(732)  EFQM, Private Stichting           

Olympiadenlaan 2 1140 EVERE, BE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, kartuç dhe produkte të krijuara nga ky materijal, të cilat nuk i përkasin 

klasave të tjera; gjëra të shtypura; materijal për libërlidhje; fotografi; materijal për zyre; 

materijal për trajnim ose materijal për edukim (përveç aparatit)   

35   Reklamimi; udhëheqje afariste; administrim i punëve; punë të zyrës   

41   Edukimi; ofrimi i trajnimit; edukimi afarist dhe trajnimi për punë; argëtimi; aktivitete 

sportive dhe kulturore; çertifikimi i edukimit dhe trajnimi lidhur me afarizmin; organizimi 

dhe udhëheqja e kurseve, seminareve, simpoziumeve; kurse lidhur me afarizmin; shërbime 

informative, këshilluese dhe konsultime lidhur me të gjitha shërbimet e cekura më lartë; 

udhëheqja e trajnimeve nga lëmi i teknlogjisë dhe inovacionit; organizimi i garave dhe 

ndarja solemne e falenderimeve; shërbimet për shtytjen e njerëzve dhe organizatave për të 

treguar përkryerjen perms dhënjes së falenderimit   
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42   Shërbimet e testimit të certifikimit të kualitetit ose standardit; shërbimet e certifikimit; 

shërbimet e certifikimit për ndërmarrje dhe për individ; shërbimet e akreditimit; shërbimet e 

akreditimit për ndërmarrje dhe për individ; shërbime informative, këshilldhënëse dhe 

konsultime lidhur me shërbimet e lartëcekura; shërbimet e këshillimit dhe konsultimit 

lidhur me inovacionet   

 

 

 

(111)  19912 

(151)  17/01/2017 

(181)  19/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1090 

(300)  14/4103800  08/07/2014  FR 

(732)  ERYTECH PHARMA French 

corporation 60 avenue  Rockfeller 69008  

LYON, FR 

(740)  Xhevdet Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ASPACELL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate kimike për përdorim medicinal   

42   Hulumtime shkencore për qëllime mjekësore   

44   Shërbime mjekësore dhe shëndetësore   

 

 

 

(111)  19909 

(151)  17/01/2017 

(181)  19/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1091 

(732)  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)  SPARKLY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore, akullore uji, lëpise akulli, sherbete, pasta të ngrira, torte të ngrira, akuj 

të butë, jogurt të ngrirë; agjent lidhës dhe përzierje për bërjen e akullores dhe/ose 

akulloreve të ujit dhe/ose lëpise akulli dhe/ose sherbeteve dhe/ose pastave të ngrira dhe/ose 

tortave të ngrira dhe/ose akujve të butë dhe/ose jogurtëve të ngrirë;   
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(111)  19919 

(151)  18/01/2017 

(181)  19/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1093 

(732)  Molson Coors Brewing Company 

(UK) Limited 137 High Street, Burton Upon 

Trent, Staffordshire DE14 1JZ, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat, birra e zezë e fortë (stout), birra lageri, birra e zezë e hidhur (porter) dhe 

birra ale; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për krijimin e pijeve freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave); verë molle; verërat, shpirituset dhe likeret   

 

 

 

(111)  19920 

(151)  18/01/2017 

(181)  19/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1095 

(732)  FELDA IFFCO GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI Atatürk 

Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:3 

Çigli IZMIR, , TR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë të gjahut; ekstrakte të mishit; pemë dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; pelte, reçele, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe preparate 

të bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akullore ushqimore; sheqer, mjaltë, 

melasë; tharm, pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca (mëlmesa); erëza; akulli   

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

109 

 

(111)  19902 

(151)  17/01/2017 

(181)  19/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1096 

(732)  Armacell Enterprise GmbH & Co. KG          

Zeppelinstrasse 1 12529 Schoenefeld OT 

Waltersdorf, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ArmaSound 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Material izolues termik dhe akustik; shirita ngjitës, për aq sa përfshihen në këtë 

klasë   

 

 

 

(111)  19901 

(151)  17/01/2017 

(181)  19/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1097 

(732)  Armacell Enterprise GmbH & Co. KG          

Zeppelinstrasse 1 12529 Schoenefeld OT 

Waltersdorf, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  Arma-Chek 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Materiale elastomerike për izolim termik dhe akustik të sistemeve të gypave dhe 

enëve; materiale të veshura elastomerike për izolim termik dhe akustik të sistemeve të 

gypave dhe enëve   

 

 

 

(111)  19903 

(151)  17/01/2017 

(181)  19/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1098 

(732)  Armacell Enterprise GmbH & Co. KG          

Zeppelinstrasse 1 12529 Schoenefeld OT 

Waltersdorf, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  Armaflex Ultima 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Material për izolim që përfshin shkumë fleksibël elastomerike me përbërje nga 

goma sintetike, material për izolim që përfshin shkumë polietileni të poliolefinave sintetike. 
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(111)  19906 

(151)  17/01/2017 

(181)  20/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1100 

(732)  DC Shoes, Inc. 15202 Graham Street 

Huntington Beach, California 92649, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çanta shpine, çanta shpine dhe dore, çanta të stilit sportiv, çanta për të gjitha 

qëllimet sportive, çanta për palestër, çanta shpine dhe çanta të brezit   

25   Veshje sportive, domethënë, bluza me krahë të shkurtër, xhupa, pantallona, xhaketa, 

kapele, kasketa, dhe çorape; mbathje atletike, duke përfshirë këpucë atletike, këpucë të 

përditshme sportive, çizme për alpinizëm, çizme për dëborë, dhe çizme   

 

 

 

(111)  19988 

(151)  27/01/2017 

(181)  24/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1251 

(300)  302014053572.6  21/07/2014  DE 

(732)  Sennheiser electronic GmbH & Co. 

KG   Am Labor 1, 30900 Wedemark, DE 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi             Rr. 

Fehmi Agani 1/16, Prishtinë 

 
 

(540)  SENNHEISER 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate per inçizim, transmtim dhe riprodhim të tingujve, imazhe dhe të dhëna, 

mikrofona, altoparlantë, degjues telefoni, degjuese, aparate të telekomunikacionit dhe 

pajisje të telekomunikacionit, transportues të të dhënave, kompakt disqet, disqet, DVD, 

Video, USB, pajisjet flash, karta e kujtesës, programe kompjuterike, sigurim programesh 

përfshirë aplikacione   
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(111)  19987 

(151)  27/01/2017 

(181)  26/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1257 

(732)  Abbott Laboratories  100 Abbott Park 

Road, Abbott Park, Illinois, USA, 60064, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama             

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Arsimim dhe formim; mbledhje pune (workshop) dhe seminare dhe material 

mësimorë i cili u shpërndahet atyre,  përfshire në fushat e të ushqyerit dhe të përdorimit, 

operimit dhe të zhvillimit të praktikave të sistemit kirurgjik të oftalmologjisë dhe pajisjet të 

cilat përdorën në të; organizimi dhe udhëheqja e kolekfiumeve, konferencave, kongresave 

dhe simpoziumeve; aktivitete kulturore dhe sportive; diagnoza dhe tretmani   

44   Shërbime mjeksore, përfshirë shërbime mjekësore për diagnozën e gjendjes së trupit 

njerëzor; sigurimin e informacionit në fushën e diagnozave mjekësore; trajtimin e 

sëmundjeve të syrit dhe të gjendjes; kirurgjija oftalmologjike; procedura kirurgjike dhe 

laserike për korigjimin dhe përmirsimin e shikimit; sigurimin e informacionit mbi pajisjet 

oftalmologjike nëpërmjet faqeve të internetit të destinuara për profesionistët mjeksorë dhe 

pacientët mjeksorë; diagnoza dhe tretmani   

45   Promovimi i programit global i përgjegjësise sociale, qytetare dhe korporative të cilët 

promovojnë inovacione, shkencë, qasja në kujdesin shëndetsorë, pjesëmarrja në aktivitetete 

komunitetit, mbrojtja e mjedisit, mirëqenie dhe shëndeti   

 

 

 

(111)  19986 

(151)  27/01/2017 

(181)  26/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1263 

(300)  035399  04/07/2014  MD 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH          

Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE 

(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; zëvendësuesit e 

duhanit, jo për qëllime mjekësore apo kuruese; cigare; cigarllosa; cigaret puro; makinë dore 

për mbështjellje cigaresh; tubat e cigareve; filtrat e cigareve; letrat e cigareve; cigare 

elektronike; lëngjet për cigare elektronike;  shkrepëse dhe artikuj për duhanpirës   
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(111)  19985 

(151)  27/01/2017 

(181)  26/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1264 

(591)  E kuqe, e bardhë, gri 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl  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, 

cigarillosa, duhan qe mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike për ngrohjen e 

cigares; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për 

duhan, fotrolla për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepsa   

 

 

 

(111)  19783 

(151)  14/12/2016 

(181)  12/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/14 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware company 300 Park Avenue  

  New York, New York 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  COLGATE GUM HEALTH 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe lëng për shpëlarjen e gojës   

21   Furçë të dhëmbëve   

 

 

(111)  19997 

(151)  01/02/2017 

(181)  13/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/16 

(732)  Cortefiel, S.A. Av. del Llano 

Castellano, 51 28034 MADRID, ES 

(540)   
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë (përpos atyre ortopedike), mbulesa për kokë, veshmbathje të 

gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë   

 

 

 

(111)  19716 

(151)  07/12/2016 

(181)  15/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/25 

(732)  BİOTA BİTKİSEL İLAÇ VE 

KOZMETİK LABORATUARLARI NONİM 

ŞİRKETİ (Incorporated company)          

EMEK MAH. SIVATYOLU CAD. NO:9 

SANCAKTEPE/İSTANBUL , TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(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    

 

 

 

(111)  19710 

(151)  07/12/2016 

(181)  15/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/27 

(732)  BİOTA BİTKİSEL İLAÇ VE 

KOZMETİK LABORATUARLARI 

ANONİM ŞİRKETİ (Incorporated company)          

EMEK MAH. SIVATYOLU CAD. NO:9 

SANCAKTEPE/İSTANBUL , TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 

(540)  SPEED AND STRONG 
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(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   

 

 

 

(111)  19779 

(151)  14/12/2016 

(181)  19/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/35 

(732)  H. Lundbeck A/S  Ottiliavej 9, DK-

2500 Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  LUNDBECK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike; vaksina; preparate dhe substanca 

farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve që paraqiten 

në sistemin nervor qendror, që kanë origjinë prej tij ose që veprojnë mbi të; preparate dhe 

substanca farmaceutike që veprojnë në  sistemin nervor qendror; preparate për stimulimin e 

sistemit nervor qendror; preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe 

trajtimin e çrregullimeve dhe  sëmundjeve  psikiatrike dhe neurologjike; preparate dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e: sëmundjes dhe çrregullimit të 

Alcajmerit, sulmit në tru, depresionit, çrregullimeve të humorit, psikozave, ankthit, 

epilepsisë, sklerozës, porfirive, sëmundjes dhe çrregullimit të Hantingtonit, pagjumësisë, 

sëmundjes dhe çrregullimit të Parkinsonit, skizofrenisë, sëmundjes dhe çrregullimit bipolar, 

ADHD-së, sëmundjeve onkologjike, dhimbjes, alkoolizmit dhe  varshmërisë; preparate, 

substanca, reagjentë dhe agjentë për qëllime diagnostike dhe mjekësore   

41   Edukim; ofrimi i trajnimeve; organizimi dhe drejtimi i seminareve, konferencave, 

simpoziumeve, uorkshopeve (trajnim) dhe kurseve; shërbime edukimi dhe trajnimi në 

fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, 

mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit; shërbime 

edukimi dhe trajnimi në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave 

klinike, diagnostikës, mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe 

parandalimit të ofruara në mënyrë elektronike, on-line, nëpërmjet rrjetit kabllor ose 

Internetit ose medieve tjera elektronike; organizimi dhe drejtimi i forumeve të ekspertëve, 

përfshirë ato on-line, në formë të seminareve, konferencave, simpoziumeve, uorkshopeve 

(edukim) dhe kurseve; programe trajnimi on-line; ofrimi i publikimeve on-line (jo të 

shkarkueshme), duke përfshirë librat, raportet, broshurat, libërthat, fletëpalosjet, përfshirë 

fletëpalosjet informative të pacientit, revistat, gazetat, materialet mësimore dhe edukative 

në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, 

mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajne që kanë të bëjnë me 

to; analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; ofrimi i softuerëve dhe i qasjes në të dhëna 

dhe informata në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, 
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diagnostikës, mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe 

parandalimit; organizimi dhe drejtimi i forumeve të ekspertëve përfshirë ato on-line në 

fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, 

mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit; 

hulumtime dhe zhvillime farmaceutike; shërbime shkencore dhe teknologjike dhe 

hulumtime në fushën e çrregullimeve, sëmundjeve dhe parandalimit; shërbime shkencore 

dhe teknologjike dhe hulumtime në fushën e sistemit nervor qendror, çrregullimeve të trurit 

dhe të çrregullimeve, sëmundjeve dhe produkteve farmaceutike që ndërlidhen me sistemin 

nervor qendror; hulumtime, prova dhe teste mjekësore; hulumtime, prova dhe teste klinike; 

hulumtime, dhe teste diagnostike, përfshirë provat klinike; sigurimi i informacionit 

mjekësor dhe medicinal në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe 

provave klinike   

44   Shërbime mjekësore; shërbime në fushën e psikiatrisë dhe psikologjisë; këshilla që 

kanë të bëjnë me preparatet dhe substancat mjekësore dhe farmaceutike; shërbime klinike 

mjekësore; shërbime të trajtimit mjekësor; shërbime të trajtimit terapeutik; shërbime klinike 

terapeutike; shërbime të kujdesit shëndetësor dhe mjekësor që ndërlidhen me çrregullimet, 

sëmundjet dhe produktet farmaceutike të sistemit nervor qendror; ofrimi i informacionit 

mjekësor dhe medicinal në fushën e diagnostikës, mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, 

sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit; shërbime të informacionit mjekësor; sigurimi on-

line i të dhënave dhe analizave mjekësore të dizajnuara për t'iu ofruar pacientëve dhe 

klientëve informata të përshtatura në bazë të nevojave, duke përfshirë dozimin mjekësor, 

diagnozën, çështjet terapeutike dhe menaxhimin mjekësor   

 

 

 

(111)  19780 

(151)  14/12/2016 

(181)  19/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/36 

(732)  H. Lundbeck A/S  Ottiliavej 9, DK-

2500 Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike; vaksina; preparate dhe substanca 

farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve që paraqiten 

në sistemin nervor qendror, që kanë origjinë prej tij ose që veprojnë mbi të; preparate dhe 

substanca farmaceutike që veprojnë në  sistemin nervor qendror; preparate për stimulimin e 

sistemit nervor qendror; preparate dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe 

trajtimin e çrregullimeve dhe  sëmundjeve  psikiatrike dhe neurologjike; preparate dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e: sëmundjes dhe çrregullimit të 

Alcajmerit, sulmit në tru, depresionit, çrregullimeve të humorit, psikozave, ankthit, 

epilepsisë, sklerozës, porfirive, sëmundjes dhe çrregullimit të Hantingtonit, pagjumësisë, 

sëmundjes dhe çrregullimit të Parkinsonit, skizofrenisë, sëmundjes dhe çrregullimit bipolar, 
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ADHD-së, sëmundjeve onkologjike, dhimbjes, alkoolizmit dhe  varshmërisë; preparate, 

substanca, reagjentë dhe agjentë për qëllime diagnostike dhe mjekësore   

41   Edukim; ofrimi i trajnimeve; organizimi dhe drejtimi i seminareve, konferencave, 

simpoziumeve, uorkshopeve (trajnim) dhe kurseve; shërbime edukimi dhe trajnimi në 

fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, 

mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit; shërbime 

edukimi dhe trajnimi në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave 

klinike, diagnostikës, mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe 

parandalimit të ofruara në mënyrë elektronike, on-line, nëpërmjet rrjetit kabllor ose 

Internetit ose medieve tjera elektronike; organizimi dhe drejtimi i forumeve të ekspertëve, 

përfshirë ato on-line, në formë të seminareve, konferencave, simpoziumeve, uorkshopeve 

(edukim) dhe kurseve; programe trajnimi on-line; ofrimi i publikimeve on-line (jo të 

shkarkueshme), duke përfshirë librat, raportet, broshurat, libërthat, fletëpalosjet, përfshirë 

fletëpalosjet informative të pacientit, revistat, gazetat, materialet mësimore dhe edukative 

në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, 

mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajne që kanë të bëjnë me 

to; analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; ofrimi i softuerëve dhe i qasjes në të dhëna 

dhe informata në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, 

diagnostikës, mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe 

parandalimit; organizimi dhe drejtimi i forumeve të ekspertëve përfshirë ato on-line në 

fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe provave klinike, diagnostikës, 

mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit; 

hulumtime dhe zhvillime farmaceutike; shërbime shkencore dhe teknologjike dhe 

hulumtime në fushën e çrregullimeve, sëmundjeve dhe parandalimit; shërbime shkencore 

dhe teknologjike dhe hulumtime në fushën e sistemit nervor qendror, çrregullimeve të trurit 

dhe të çrregullimeve, sëmundjeve dhe produkteve farmaceutike që ndërlidhen me sistemin 

nervor qendror; hulumtime, prova dhe teste mjekësore; hulumtime, prova dhe teste klinike; 

hulumtime, dhe teste diagnostike, përfshirë provat klinike; sigurimi i informacionit 

mjekësor dhe medicinal në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit, shkencës, testeve dhe 

provave klinike.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime në fushën e psikiatrisë dhe psikologjisë; këshilla që 

kanë të bëjnë me preparatet dhe substancat mjekësore dhe farmaceutike; shërbime klinike 

mjekësore; shërbime të trajtimit mjekësor; shërbime të trajtimit terapeutik; shërbime klinike 

terapeutike; shërbime të kujdesit shëndetësor dhe mjekësor që ndërlidhen me çrregullimet, 

sëmundjet dhe produktet farmaceutike të sistemit nervor qendror; ofrimi i informacionit 

mjekësor dhe medicinal në fushën e diagnostikës, mjekësisë, farmaceutikës, çrregullimeve, 

sëmundjeve, trajtimit dhe parandalimit; shërbime të informacionit mjekësor; sigurimi on-

line i të dhënave dhe analizave mjekësore të dizajnuara për t'iu ofruar pacientëve dhe 

klientëve informata të përshtatura në bazë të nevojave, duke përfshirë dozimin mjekësor, 

diagnozën, çështjet terapeutike dhe menaxhimin mjekësor   
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(111)  19781 

(151)  14/12/2016 

(181)  21/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/41 

(732)  MARESI Trademark GmbH & Co KG          

Strasserau 6, 4010 Linz, AT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  MARESI VIENNA ICE COFFEE 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe e akullt dhe pije të bazuara në kafe   

 

 

 

(111)  19782 

(151)  14/12/2016 

(181)  23/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/44 

(591)  kaltër, hirit dhe bardhë 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

 86690 Mertingen, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama .  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit, kryesisht qumësht për pije,  kryesisht duke mos përfshirë 

qumështin e thartuar  dhe dhallën; pije jo alkoolike të përziera të qumështit,  në të cilat 

dominon qumështi, dezert, i cili përbëhet kryesisht nga qumështi dhe mëlmesa me xhelatinë 

dhe /ose nisheste si mjete lidhëse   

30   Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore, pjekurina dhe ëmbëlsira të qëndrueshme 

(afatgjata), posaçërisht të gatshme për ushqim, torta dhe keksa të mbushura (vafle), 

çokolatë dhe produkte çokolate, të gjitha produktet e lartëshenuara, duke përfshirë produkte 

me përberës çokolate  dhe/ose me çokolatë   

 

 

 

(111)  19784 

(151)  14/12/2016 

(181)  26/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/47 

(591)  Kaltërt, Bardhë 

(732)  Trosha sh.p.k. Rr. Garibaldi 11, 10000 

Prishtine, KS 

            
 
 

(540)   
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(511) 30   Ҫaj, kakao, sheqer, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate të 

prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje, mustardë; , salca (për shije); erëza   

 

 

 

(111)  19785 

(151)  14/12/2016 

(181)  28/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/49 

(591)  E kuqe, e portokalltë, e verdhë dhe e 

bardhë 

(732)  Pago International Gesellschaft mbH          

Pummerinfeld 1B 4490 St. Florian, AT 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë; xhem; kompot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra   

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë, sago, miell dhe përgatitje nga 

drithërat duke përfshirë kocka të drithërave (cereal bars); bukë, pasta dhe ëmbëlsira, 

çokollata të mbushura dhe të pa mbushura, produkte të çokollatës (të pa përfshira në klasat 

e tjera); bonbone, çamçakëz frutash, çamçakëz (përpos atyre për çështje mjekësore), dhe 

ëmbëlsira të tjera, akullore, sheqer, mjaltë, melasë, maja, nisheste, kripë, mustardë, uthull, 

salca (piper), erëza, akull për freskim.   

32   Birra; ujëra minerale dhe të gazuara si dhe pije të tjera jo-alkoolike; limonada, lëngje të 

frutave dhe pije; pije të përgatitura duke përdorë çaj, infuzione frutash dhe/ose infuzione 

bimore; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve   
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(111)  19786 

(151)  14/12/2016 

(181)  28/01/2025 

(210)  KS/M/ 2015/50 

(732)  Pago International Gesellschaft mbH          

Pummerinfeld 1B 4490 St. Florian, AT 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  PAGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, kompot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë, sago, miell dhe përgatitje nga 

drithërat duke përfshirë kocka të drithërave (cereal bars); bukë, pasta dhe ëmbëlsira, 

çokollata të mbushura dhe të pa mbushura, produkte të çokollatës (të pa përfshira në klasat 

e tjera); bonbone, çamçakëz frutash, çamçakëz (përpos atyre për çështje mjekësore), dhe 

ëmbëlsira të tjera, akullore; sheqer, mjaltë, melasë, maja, nisheste, kripë, mustardë, uthull, 

salca (piper), erëza, akull për freskim.   

32   Birra; ujëra minerale dhe të gazuara si dhe pije të tjera jo-alkoolike; limonada, lëngje të 

frutave dhe pije; pije të përgatitura duke përdorë çaj, infuzione frutash dhe/ose infuzione 

bimore; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve.   

 

 

 

(111)  19900 

(151)  13/01/2017 

(181)  03/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/67 

(732)  The Absolut Company Aktiebolag          

S-117 97 Stockholm, SE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoholike (përpos birrave).   
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(111)  19715 

(151)  07/12/2016 

(181)  30/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/251 

(732)  Farm Frites International B.V.          

Molendijk 108 3227 CD OUDENHOORN, 

NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  FARM FRITES 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish,peshk, shpezë dhe  shtazë gjahu; përpunime te mishit; pemë dhe përime të 

konservuara, thara dhe të ziera; xhelatinë, gjëmë, Lyerës frutash; vezë, qumësht dhe 

produkte nga qumështi;  vaj dhe yndyrë për ushqim; produkte të ngrira nga patatet dhe 

përimet;  produkte ushqimore të konservuara të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera   

30   Kafe, çaj, kakao, sheçer, oriz, tapiokë, miell palme(sago), kafe artificiale; miell dhe 

preparate të punuara nga drithërat, bukë, pjekurina të ëmbëla dhe ëmbëlsira, sherbet, mjaltë, 

shurup – ëmbëltues nga sheqeri; tharëm, pluhur për pjekurina; krip, mustardë- senf; uthull,  

salcë (shtesa ushqimi); salcë për sallatë; mëlmesa, akull për ftohje, artikuj ushqimorë të 

konservuar të cilët nuk janë të përfshirë në klasë tjera   

31   Produkte bujqësore, horticulture dhe malore dhe drithëra të cilat nuk janë të përfshira 

në klasë tjera;  shtazë të gjalla;  fruta dhe përime të freskëta; patate, farëra të freskëta; bimë 

dhe lule natyrale, ushqim për kafshë, ëmbëltues   

 

 

 

(111)  19722 

(151)  07/12/2016 

(181)  30/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/252 

(732)  MIRNA Poslovni sistem za ulov, 

preradu i promet ribom i  ribljim 

prerađevinama d.d.Giordano Paliaga 8 

 52210 Rovinj, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk i freskët, peshk i konservuar, peshk në kanaçe, file peshku, peshk i 

kriposur, peshk i ngrirë, pesh i terur dhe peshk i zier; produkte nga peshku; produkte te 

përpunuara me bazë peshku; ushqim i përgaditur nga peshku; bezë peshku- ikra.   

40   peshk i tymosur   
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(111)  19721 

(151)  07/12/2016 

(181)  30/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/253 

(732)  MIRNA Poslovni sistem za ulov, 

preradu i promet ribom i  ribljim 

prerađevinama d.d. Giordano Paliaga 8 

 52210 Rovinj, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk i freskët, peshk i konservuar, peshk në kanaçe, file peshku, peshk i 

kriposur, peshk i ngrirë, pesh i terur dhe peshk i zier; produkte nga peshku; produkte te 

përpunuara me bazë peshku; ushqim i përgaditur nga peshku; bezë peshku- ikra   

40   peshk i tymosur   

 

 

 

(111)  19719 

(151)  07/12/2016 

(181)  30/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/254 

(526) ngjyrë ari, blu e mbyllët dhe bardhë 

(732)  MIRNA Poslovni sistem za ulov, 

preradu i promet ribom i  ribljim 

prerađevinama d.d.  Giordano Paliaga 8 

 52210 Rovinj, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk i freskët, peshk i konservuar, peshk në kanaçe, file peshku, peshk i 

kriposur, peshk i ngrirë, pesh i terur dhe peshk i zier; produkte nga peshku; produkte te 

përpunuara me bazë peshku; ushqim i përgaditur nga peshku; bezë peshku- ikra   

40   peshk i tymosur.   

 

 

(111)  19717 

(151)  07/12/2016 

(181)  30/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/255 

(526) ngjyrë ari, blu e mbyllët dhe bardhë 

(732)  MIRNA Poslovni sistem za ulov, 

preradu i promet ribom i ribljim 

prerađevinama d.d Giordano Paliaga 8 52210 

(540)   
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Rovinj, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk i freskët, peshk i konservuar, peshk në kanaçe, file peshku, peshk i 

kriposur, peshk i ngrirë, pesh i terur dhe peshk i zier; produkte nga peshku; produkte te 

përpunuara me bazë peshku; ushqim i përgaditur nga peshku; bezë peshku- ikra.   

40   peshk i tymosur.   

 

 

 

(111)  19740 

(151)  09/12/2016 

(181)  31/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/257 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,  

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  TREVICTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.   

 

 

 

(111)  19739 

(151)  09/12/2016 

(181)  02/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/258 

(732)  CIPLA LIMITED  CIPLA HOUSE, 

PENINSULA BUSINESS PARK, 

GANPATRAO KADAM MARG, LOWER 

PAREL, MUMBAI – 400013, 

MAHARASHTRA, IN 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  SYNCHRO - BREATHE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dhe substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor ose në veterinari, 
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ushqim për foshnjet; shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplastet, materiale për 

lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e paraziteve; 

fungicide; herbicide   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjeksore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje   

 

 

 

(111)  19735 

(151)  07/12/2016 

(181)  02/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/259 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53,  

71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  EPIRON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  19744 

(151)  12/12/2016 

(181)  02/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/261 

(732)  Helga Müller Hinterlandeswaldstraße 

2  65388 Schlangenbad, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TOI 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Objekte të lëvizshme sanitare, tualete portative, kabina tualeti; Rezervuare të 

tualetit, oturak, lavaman për larjen e duarve, vaska, govatë e dush kabinave; Dush kabina, 

duke ndryshuar kabinat; Rimorkio te tualetit dhe te dushit; Kontejnerët sanitar; Kontejnerët; 

Kontejnerët (prej metali), përkatësisht kontejnerët e tualetit dhe kontejnerët e dushit, pajisje 

(metalike) për kabinat e tualetit, dush kabinat dhe kabinat e ndryshuara, kontejnerët e 

tualetit, kontejnerët e dushit; Shpërndarësit dezinfektues për tualete; Mjete deodorante (që 

heqin erën e keqe/kundërmimin); Aparat për tharjen e duarve për banja; Aparatet për 

qëllime sanitare; Pajisje ndriçimi   

37   Ndërtim, instalim, mirëmbajtje, riparim, servisim dhe pastrim të objekteve të lëvizshme 

sanitare, kontejnerët sanitar, kontejnerët e tualetit, kontejnerët e dushit, kontejnerët e 

dhomës dhe  magazinimit, kontejnerët e arkës dhe kontejnerët e portierit, tualete, të 

lëvizshme, kabina tualeti, rezervuare të tualetit, oturak, tualet dhe rimorkio te tualetit, dush 
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kabina, duke ndryshuar kabinat, automjetet, ndërtesat, hapësirat e transportueshme të 

banimit dhe të punës, gardhe të sigurisë dhe barriera.   

44   Qiradhënie e objekteve të lëvizshme sanitare, në veçanti kontejnerët sanitar, 

kontejnerët e tualetit, kontejnerët e dushit, tualete, portative, kabina tualeti, rezervuare të 

tualetit, oturak, tualet dhe rimorkio te tualetit, dush kabina, duke ndryshuar kabinat; 

Qiradhënie e aparateve dhe instalimeve sanitare; Qiradhënie e aparateve dhe pajisjeve për 

objektet e lëvizshme sanitare   

 

 

 

(111)  19743 

(151)  09/12/2016 

(181)  02/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/262 

(732)  Helga Müller        

Hinterlandeswaldstraße 2, 65388 

Schlangenbad, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Objekte të lëvizshme sanitare, tualete portative, kabina tualeti; Rezervuare të 

tualetit, oturak, lavaman për larjen e duarve, vaska, govatë e dush kabinave; Dush kabina, 

duke ndryshuar kabinat; Rimorkio te tualetit dhe te dushit; Kontejnerët sanitar; Kontejnerët; 

Kontejnerët (prej metali), përkatësisht kontejnerët e tualetit dhe kontejnerët e dushit, pajisje 

(metalike) për kabinat e tualetit, dush kabinat dhe kabinat e ndryshuara, kontejnerët e 

tualetit, kontejnerët e dushit; Shpërndarësit dezinfektues për tualete; Mjete deodorante (që 

heqin erën e keqe/kundërmimin); Aparat për tharjen e duarve për banja; Aparatet për 

qëllime sanitare; Pajisje ndriçimi   

37   Ndërtim, instalim, mirëmbajtje, riparim, servisim dhe pastrim të objekteve të lëvizshme 

sanitare, kontejnerët sanitar, kontejnerët e tualetit, kontejnerët e dushit, kontejnerët e 

dhomës dhe  magazinimit, kontejnerët e arkës dhe kontejnerët e portierit, tualete, të 

lëvizshme, kabina tualeti, rezervuare të tualetit, oturak, tualet dhe rimorkio te tualetit, dush 

kabina, duke ndryshuar kabinat, automjetet, ndërtesat, hapësirat e transportueshme të 

banimit dhe të punës, gardhe të sigurisë dhe barriera   

44   Qiradhënie e objekteve të lëvizshme sanitare, në veçanti kontejnerët sanitar, 

kontejnerët e tualetit, kontejnerët e dushit, tualete, portative, kabina tualeti, rezervuare të 

tualetit, oturak, tualet dhe rimorkio te tualetit, dush kabina, duke ndryshuar kabinat; 

Qiradhënie e aparateve dhe instalimeve sanitare; Qiradhënie e aparateve dhe pajisjeve për 

objektet e lëvizshme sanitare   
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(111)  19742 

(151)  09/12/2016 

(181)  02/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/263 

(732)  Helga Müller          

Hinterlandeswaldstraße 2, 65388 

Schlangenbad, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TOI TOI 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Objekte të lëvizshme sanitare, tualete portative, kabina tualeti; Rezervuare të 

tualetit, oturak, lavaman për larjen e duarve, vaska, govatë e dush kabinave; Dush kabina, 

duke ndryshuar kabinat; Rimorkio te tualetit dhe te dushit; Kontejnerët sanitar; Kontejnerët; 

Kontejnerët (prej metali), përkatësisht kontejnerët e tualetit dhe kontejnerët e dushit, pajisje 

(metalike) për kabinat e tualetit, dush kabinat dhe kabinat e ndryshuara, kontejnerët e 

tualetit, kontejnerët e dushit; Shpërndarësit dezinfektues për tualete; Mjete deodorante (që 

heqin erën e keqe/kundërmimin); Aparat për tharjen e duarve për banja; Aparatet për 

qëllime sanitare; Pajisje ndriçimi   

37   Ndërtim, instalim, mirëmbajtje, riparim, servisim dhe pastrim të objekteve të lëvizshme 

sanitare, kontejnerët sanitar, kontejnerët e tualetit, kontejnerët e dushit, kontejnerët e 

dhomës dhe  magazinimit, kontejnerët e arkës dhe kontejnerët e portierit, tualete, të 

lëvizshme, kabina tualeti, rezervuare të tualetit, oturak, tualet dhe rimorkio te tualetit, dush 

kabina, duke ndryshuar kabinat, automjetet, ndërtesat, hapësirat e transportueshme të 

banimit dhe të punës, gardhe të sigurisë dhe barriera   

44    Qiradhënie e objekteve të lëvizshme sanitare, në veçanti kontejnerët sanitar, 

kontejnerët e tualetit, kontejnerët e dushit, tualete, portative, kabina tualeti, rezervuare të 

tualetit, oturak, tualet dhe rimorkio te tualetit, dush kabina, duke ndryshuar kabinat; 

Qiradhënie e aparateve dhe instalimeve sanitare; Qiradhënie e aparateve dhe pajisjeve për 

objektet e lëvizshme sanitare   

 

 

 

(111)  19730 

(151)  07/12/2016 

(181)  03/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/264 

(732)  S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe 

Street, Racine Wisconsin 53403-2236, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për perdorim në pëlhura, duke 

përfshirë edhe preparate ndihmëse për hekurosje; preparate për zbardhim, llustrim, pastrim 
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dhe gërryerje; preparate për para-trajtimin dhe heqjen e pikave dhe njollave; preparate për 

heqjen e dyllit; hapës të kanaleve (tubave) kullues; sapuna të ndryshëm nga ata për 

perdorim për pastrimin e trupit; detergjent i ndryshëm nga ai që përdoret për pastrimin e 

trupit; dyllëra (depillatorë); llustrues të këpucëve, krem për këpucë, pastrues të këpucëve; 

parfume për dhomë dhe atmosferë; preparate për aromatizim të ajrit; potpuri- lule të thara 

me erë (erëza); temjan   

5   Preparate për eliminimin e mikrobeve të ndryshme nga ato që përdoren për trup; 

dezinfektantë lëng dhe spray të ndryshme nga ata që përdoren për trup; preparate për 

zhdukjen e barërave të këqija dhe parazitëve; insekticide; largues të tenjave (molës); 

neveritës (largues) të insekteve; fungicide; rodenticide (zhdukës të brejtësve); freskues të 

ajrit; dezodrant të ajrit; preparate për pastrimin e ajrit; aromatizues (dezodorantizues) të 

tepihëve dhe të  dhomave; aromatizues (dezodorantizues ) të pëlhurave   

21   Ene dhe paisje shtepiake ose kuzhine (jo nga metalet e çmuara ose mbështjellura prej 

tyre); krehër dhe shpuza; brusha jo për perdorim për trup të njeriut (të ndryshme nga 

brushat e pikturimit); materiale për punimin e brushave; aparate, instrumente, enë dhe 

material për pastrim, llustrim, gërryerje dhe qellime depilimi; mbajtëse (dispenser) sapuni; 

lesh çeliku; enë plastike; lecka; tekstile për pastrim, tekstile të impregnuara me solucion për 

pastrim, llustrim, depilim, dezinfektim; lugë këpucësh;  këllëfe këpucësh; shpuza të 

impregnuara për shkëlqim; brusha për këpucë   

 

 

 

(111)  19741 

(151)  09/12/2016 

(181)  03/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/266 

(526) E kuqe, e verdhë, ngjyrë portokalli, e 

gjelbër, vjollce, e kaltër 

(732)  ProCredit Holding AG & Co. KGaA          

Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am 

Main, Deutschland, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.   

38   Telekomunikacione.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet që kanë të bëjnë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë.   
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(111)  19733 

(151)  07/12/2016 

(181)  07/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/267 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue  New York, New York 

10022, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basketboll, atlete për basketboll, 

pantofla, maica, këmisha, gjysëm maica, duksa,  pjesë të poshtëme të trenerkave, pantolla, 

maica me britella, drese, pantallona të shkurta, pizhama, maica sportive, maica për ragbi, 

gjempera,  rripa, kollare, këmisha të fjetjes,  sheshira, kapela, mbrojtëse në kapela, tuta për 

ngrohje, pjesë të poshtëme të tutave për ngrohje, kanatiere për ushtrime të hudhjes, xhaketa, 

xhaketa me kapela, pallto, grykore për foshnje të cilat nuk janë nga letra, shirita për kokë, 

bylyzyk, përparëse,  ndresa të poshtëme, bokserka, pantallona të gjërë, mbrojtëse për vesh, 

dorashka, dorashka vetëm me gishtin e madh, shalla, kanatiere të endure dhe të thurura, 

fustane nga zhersei, fustane, drese dhe uniforma për tifoz, rroba për not, rroba banjoje, 

kostume të larjes, bikine, kostume të larjes të holla-ngushta,  brekë noti, shorce për surfim, 

rroba për zhytje, faculeta për plazhë, mbulesa për kostume të larjes, pelerina për kostume të 

larjes, sandale, sandale plazhi, sheshira plazhi, mbrojtëse për diell, kapela noti, kapela për 

larje, mbulesa të reja koke me shënja dekorative  të ngjitura   

41   shërbime të dëfrimit  dhe arsimimit në kuptim të ndodhime televizive  dhe 

radio programeve  nga lëmi i basketboolit  dhe transmetimi live  i lojërave basketbollistike   

dhe shfaqjeve basketbollistike; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit  të show televiziv  

dhe radio show programeve me lojëra basketbolli,  ngjarjeve  të basketbollit dhe  

programeve  nga lëmi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit  të klinikave  

dhe kampeve të basketbollit, klinika dhe kampe për trajner, klinika dhe kampe për ekipe  

vallëzuese dhe lojërave të basketbollit; shërbimet e dëfrimit në kuptimin e paraqitjes  

përsonale të maskotave të kostimizuara ose ekipeve vallëzuese  në lojërat e basketbollit   

dhë shfaqjeve, klinikave, kampeve, promocioneve dhë ngjarjeve tjera, ngjarjeve speciale 

dhe ahengjëve lidhur me baskëtbollin; shërbimet e klubeve të adhuruesve; shërbimet e 

dëfrimit, përkatësisht ato që ofrojnë  paraqitjën websajt të përmbajtjëve multimediale në 

kuptim të ngjarjëve më të rëndësishme televizive, të ngjarjeve më të rëndësishme 

interaktive televizive, video xhirimet, video strim xhirimet, zgjedhjet interaktive të video 

ngjarjeve më të rëndësishme, radio programeve, ngjarjëve të rëndësishme të radio dhe 

audio xhirimeve në fushën e basketbollit; shërbimet e sigurimit të lajmeve dhe 

informacioneve në kuptimin e statistikave dhe gjërave tjera nga fusha e basketbollit; onlajn 
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lojërat të cilat nuk mund të mirren-bartën, përkatësisht lojërat kompjuterike, video lojërat, 

video lojërat  interaktive, lojërat akcioni, lojëra arkade, lojërat shoqërore për të rritur dhe 

fëmijë, lojëra në tabelë, enigma-radhitëse, lojëra vogëlsira; shërbimet e publikimeve 

elektronike, përkatësisht, publikimi i revistava, udhërrefyesve, buletineve, ngjyrosjëve dhe 

lojërave tek të cilat  lojëtarët caktohën përmes internetit,e të gjitha në lidhje më 

basketbollin; shërbimet e sigurimit onlajn të të dhënave  në bazën kompjuterike  nga fusha 

e basketbollit 

   

 

 

 

(111)  19738 

(151)  09/12/2016 

(181)  08/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/274 

(300)  14 4131159  04/11/2014  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie 

75008 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  STREDUXO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   "Produkte farmaceutike.”   

 

 

 

(111)  19726 

(151)  07/12/2016 

(181)  08/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/278 

(591)  E kuqe, e bardhë, gri, e gjelbër, e 

verdhë 

(732)  Prehrambena industrija "Vitamin" 

d.o.o.  Segedinski put br. 43 

24410 Horgoš, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30    Piper   
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(111)  19748 

(151)  12/12/2016 

(181)  10/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/279 

(732)  DSM IP Assets B.V.          Het 

Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtojca ushqimi; shtojca dietale; subtsanca dietale për përdorim medicinal; 

përbërës për ushqim (dietal) për përdorim medicinal; ushqim për beba; formula për foshnje; 

vitamina dhe preparate vitaminash; vaj medicinal; vaj vitamin për përdorim tek njerëzit   

 

 

 

(111)  19737 

(151)  09/12/2016 

(181)  10/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/280 

(732)  SOCIETE BIC 14, rue Jeanne 

d`Asnieres  , 92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  ROUND STIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Lapsa me mbajtëse, stilolaps me maje shajaku për shkrim dhe ngjyrosje, lapsa 

për nënvizim, lapsa me ngjyrë, lapsa, mbajtëse për lapsa, stilograf, stilolapsa që 

shpërndajnë ngjyrën përmes një sfere metalike (ball-point pens), lapsa që shpërndajnë 

ngjyrën përmes një sfere metalike (ball-point pencils), të gjitha pajisjet për të shkruar dhe 

përbërës të tyre   

 

 

 

(111)  19725 

(151)  07/12/2016 

(181)  10/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/281 

(300)  14 4131865  06/11/2014  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie 

75008 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  GRADENZO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  19728 

(151)  07/12/2016 

(181)  14/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/282 

(526) Kaltërt, e Gjelbërt 

(732)  D.P.T. STAR MARKET Rr. Shefqet 

Shkupi (Kompleksi Prishtina Stars), 

Prishtine, KS 

            
 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime të të kompozuarit së bashku për të mirën e të tjerëve, të një varieteti 

mallrash për tregtim me shumicë dhe pakicë, veçanërisht të mallrave ushqimore dhe të tjera 

të ngjashme; artikujve e aksesorve të lidhura me to; duke e krujuara këtë mundësi 

nëpërmjet krijimit të një rrjeti dyqanesh për tregtimin e tyre; menaxhim biznesi, shërbime 

zyre dhe të reklamave   

39   Transport i materialeve dhe mallrave; depozitim dhe maganizinim i tyre   

42   Shërbime restoranti, hotelerie, strehimi me qira dhe furnizimi me ushqim; katering   

 

 

 

(111)  19732 

(151)  07/12/2016 

(181)  14/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/284 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basketboll, atlete për basketboll, 

pantofla, maica, këmisha, gjysëm maica, duksa,  pjesë të poshtëme të trenerkave, pantolla, 

maica me britella, drese, pantallona të shkurta, pizhama, maica sportive, maica për ragbi, 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

131 

 

gjempera,  rripa, kollare, këmisha të fjetjes,  sheshira, kapela, mbrojtëse në kapela, tuta për 

ngrohje, pjesë të poshtëme të tutave për ngrohje, kanatiere për ushtrime të hudhjes, xhaketa, 

xhaketa me kapela, pallto, grykore për foshnje të cilat nuk janë nga letra, shirita për kokë, 

bylyzyk, përparëse,  ndresa të poshtëme, bokserka, pantallona të gjërë, mbrojtëse për vesh, 

dorashka, dorashka vetëm me gishtin e madh, shalla, kanatiere të endure dhe të thurura, 

fustane nga zhersei, fustane, drese dhe uniforma për tifoz, rroba për not, rroba banjoje, 

kostume të larjes, bikine, kostume të larjes të holla-ngushta,  brekë noti, shorce për surfim, 

rroba për zhytje, faculeta për plazhë, mbulesa për kostume të larjes, pelerina për kostume të 

larjes, sandale, sandale plazhi, sheshira plazhi, mbrojtëse për diell, kapela noti, kapela për 

larje, mbulesa të reja koke me shënja dekorative  të ngjitura   

41   shërbime të dëfrimit  dhe arsimimit në kuptim të ndodhime televizive  dhe 

radio programeve  nga lëmi i basketboolit  dhe transmetimi live  i lojërave basketbollistike   

dhe shfaqjeve basketbollistike; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit  të show televiziv  

dhe radio show programeve me lojëra basketbolli,  ngjarjeve  të basketbollit dhe  

programeve  nga lëmi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit  të klinikave  

dhe kampeve të basketbollit, klinika dhe kampe për trajner, klinika dhe kampe për ekipe  

vallëzuese dhe lojërave të basketbollit; shërbimet e dëfrimit në kuptimin e paraqitjes  

përsonale të maskotave të kostimizuara ose ekipeve vallëzuese  në lojërat e basketbollit   

dhë shfaqjeve, klinikave, kampeve, promocioneve dhë ngjarjeve tjera, ngjarjeve speciale 

dhe ahengjëve lidhur me baskëtbollin; shërbimet e klubeve të adhuruesve; shërbimet e 

dëfrimit, përkatësisht ato që ofrojnë  paraqitjën websajt të përmbajtjëve multimediale në 

kuptim të ngjarjëve më të rëndësishme televizive, të ngjarjeve më të rëndësishme 

interaktive televizive, video xhirimet, video strim xhirimet, zgjedhjet interaktive të video 

ngjarjeve më të rëndësishme, radio programeve, ngjarjëve të rëndësishme të radio dhe 

audio xhirimeve në fushën e basketbollit; shërbimet e sigurimit të lajmeve dhe 

informacioneve në kuptimin e statistikave dhe gjërave tjera nga fusha e basketbollit; onlajn 

lojërat të cilat nuk mund të mirren-bartën, përkatësisht lojërat kompjuterike, video lojërat, 

video lojërat  interaktive, lojërat akcioni, lojëra arkade, lojërat shoqërore për të rritur dhe 

fëmijë, lojëra në tabelë, enigma-radhitëse, lojëra vogëlsira; shërbimet e publikimeve 

elektronike, përkatësisht, publikimi i revistava, udhërrefyesve, buletineve, ngjyrosjëve dhe 

lojërave tek të cilat  lojëtarët caktohën përmes internetit,e të gjitha në lidhje më 

basketbollin; shërbimet e sigurimit onlajn të të dhënave  në bazën kompjuterike  nga fusha 

e basketbollit 

   

 

 

(111)  19736 

(151)  09/12/2016 

(181)  15/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/287 

(732)  Midea Group Co., Ltd. B26-28F, 

Midea Headquarter Building, No.6 Midea 

Avenue Beijiao, Shunde, Foshan, 

Guangdong , CN 

(740)    

            

(540)   

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

132 

 

 
 

 

(511) 7   Makina larëse (lavanderi); Tharëse me rrotullim (pa ngrohje); Makina shtrydhëse 

për lavanderi; Makinë larëse e thatë; Pjatalarëse; Makina kuzhine, elektrike; Ekstraktor për 

lëng frutash; Shtrydhës frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; Rrahëse vezësh, elektrike, 

për qëllime shtëpiake; Makina përzierse; Përpunuesit e ushqimit, elektrik; enë shtëpiake për 

bërjen e lëngut nga bathët; Bluarëse lëngu për qëllime të ushqimit industrial; Makineri për 

jogurt; Kompresorë (makina); Makinat me ajër të kompresuar; Pastruesit me vakum; 

Makinat elektrike për përgatitjen e pijeve; Makina për gjalpë; Depozituesit e mbeturinave; 

Presat e vajit; Disintegrator; Përpunues i ushqimit të skaduar   

11   Kondicioner të ajrit; Kondicioner qëndrorë të ajrit; Frigoriferët; Ngrirës; Bufe 

frigoriferike; Bufe frigoriferike për ekspozim, domethënë, bufetë e verës; Bufe ngrohëse 

për ekspozim; Bufe frigoriferike për ekspozim; Makina dhe aparate për akull; Dispenser për 

ujë të pijes; Makina dhe aparate për pastrimin e ujit; Pastrimi i ujit të pijshëm dhe 

dispenserët; Makina dhe aparate për pastrimin e ajrit; Dehumidizues; Humidizues; 

Ventilatorë elektrik; Ventilatorë tavani; Ventilatorët; Termoantidotë; Ventilatorë vertikal; 

Tharëse flokësh elektrike; Enë kuzhine për gatim, elektrike; Ibrikë elektrik; Enë për gatimin 

e orizit; Soba induktive; Soba induktive komerciale; Furrat me mikrovalë (aparate gatimi); 

Furrat me mikrovalë për qëllime industriale; Enë për gatim me presion (autoklave), 

elektrike; Autoklave (enë për gatim me presion, elektrike); Friteza me ajrosje; Makina për 

pjekje të bukës; Makina për pjekje; Ibrikë elektrik për kafe; Avullore elektrike; Tenxhere 

elektrike; Aparate dhe makina për gatim; Soba me gaz; Furra me gaz; Linja kuzhinash 

(furrat); Vatra; Bojler; Vatra qeramike; Reshotë; Vatra induktive; Furra; Aspirator me kuti 

për kuzhinë; Ventilatorë nxjerrës për kuzhinë; Kabinete dezinfektimi për takëme; Bufe për 

sterilizim; Friteza elektrike të thella; Aparate për pjekje; Makina elektrike për kafe; Tiganë 

hekuri elektrik; Soba diellore; Helle; Aparate dezinfektuese; Aparate për filtrimin e ujit; 

Ngrohës uji për dush; Ngrohës për banjo; Dushe; Pajisje për ngrohje; Ngrohës uji me gaz; 

Ngrohës uji elektrik; Ngrohës uji me gaz natyral; Ngrohës uji solar; Pompë ngrohëse për 

ngrohje të ujit me ajër; Rubineta për tubacione; Fontana; Instalimet e ngrohjes; Pjesë të 

instalimeve sanitare, domethënë, tuba; Radiatorë (ngrohje); Ngrohës elektrik; Ngrohës; 

Ngrohës shtrati; Tharëse elektrike për lavanderi; Avulluese për pëlhura; Aparate ndriçimi 

dhe instalimet; Llambat elektrike; Llambat rrugore; Llamba dhe fenere për skena; Llambat 

për projektorë; Llambat e automobilave; Llambat e tavanit; Llambat varëse; Dritat e 

tavolinës; Llambat e dyshemese; Llamba muri; Llambat për Kuzhinë; Drita sipërkoke; 

Llambadar; Llambat e sigurisë; Reflektorët; Tubat fluoreshente; prozhektor; Dioda per 

emetimin e drites (LED) aparate ndriçimi   

 

 

 

(111)  19745 

(151)  12/12/2016 

(181)  15/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/288 

(732)  Stokely-Van Camp, Inc. 555 West 

Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 

(540)  GATORADE 
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(511) 32   Pije me shije frutash   

 

 

 

(111)  19746 

(151)  12/12/2016 

(181)  15/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/289 

(732)  Stokely-Van Camp, Inc. 555 West 

Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije me shije frutash   

 

 

 

(111)  19747 

(151)  12/12/2016 

(181)  15/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/290 

(732)  The Quaker Oats Company 555 West 

Monroe Street, Chicago, Illinois 60661, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  QUAKER 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Drithëra të gatshme për tu ngrënë; shkopinj rosticerie me bazë driithërash; 

ushqim i lehtë me përmbajtje të një grumbull granulash dhe copëzave me shije; drithëra 

mengjesi; biskota dhe ëmbëlsira; shkopinj rosticerie; ushqim i lehtë me bazë drithërash; 

ëmbëlisrë me oriz dhe produkte me ëmbëlsira orizi; ëmbëlsira drithërash dhe shkopinj me 

bazë drithëri; shkopinj drithërash dhe preparate të bëra nga drithërat; tagji dhe bollgur   
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(111)  19723 

(151)  07/12/2016 

(181)  17/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/292 

(300)  2014-090503  27/10/2014  JP 

(732)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.           

2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku,  

Tokyo 101-8535, JP 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ONSTEXA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Komponime farmaceutike për trajtimin e kancerit dhe çrrregullimeve të imunitetit; 

preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19724 

(151)  07/12/2016 

(181)  17/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/293 

(300)  2014-090505  27/11/2014  JP 

(732)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.           

2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku,  

Tokyo 101-8535, JP 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ONMETIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Komponime farmaceutike për trajtimin e kancerit dhe çrrregullimeve të imunitetit; 

preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19727 

(151)  07/12/2016 

(181)  17/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/295 

(300)  013398037  18/02/2015  OH 

(732)  DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.          

VIA S.MARTINO DELLA BATTAGLIA 12  

I-20122 MILANO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

(540)  RYLANTIS 
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(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim oftalmologjik, lot artificial, yndyrë 

oftalmologjik dhe të syrit, lot artificial në bazë të acidit hialuronik, yndryë oftalmologjik 

dhe të syrit në bazë të acidit hialuronik   

 

 

 

(111)  19931 

(151)  24/01/2017 

(181)  17/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/296 

(526) Ngjyrë e zezë, ngjyrë hiri, e bardhë. 

(732)  AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU KONDITORSKIH 

PROIZVODA BANINI KIKINDA           

Nikole Tesle 5, 23300 Kikinda, RS 

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

           Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues për kafe; miell dhe 

produkte nga drithi, bukë, simite, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; majë, aditiv për 

brumë; krip, mustardë; uthull, salca (si erëza); erëza; akull   

 

 

 

(111)  19930 

(151)  24/01/2017 

(181)  17/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/297 

(526) Ngjyrë e verdhë, ngjyrë kafe dhe 

nuansat e ngjyrës kafe, e bardhë, e kuqe, e 

zezë 

(300)  Ž-2015-507  26/03/2015  RS 

(732)  KONDITORI MALENČIĆ 

          Nikole Tesle 5, 23300 Kikinda, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues për kafe; miell dhe 

produkte nga drithi, bukë, simite, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; majë, aditiv për 

brumë; krip, mustardë; uthull, salca (si erëza); erëza; akull   
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(111)  19929 

(151)  24/01/2017 

(181)  17/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/298 

(526) Ngjyrë e verdhë, ngjyrë kafe dhe 

nuansat e ngjyrës kafe, e bardhë, e kuqe, e 

zezë 

(300)  Ž-2015-508  26/03/2015  RS 

(732)  KONDITORI MALENČIĆ d.o.o. 

Kikinda  Nikole Tesle 5, 23300 Kikinda, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues për kafe; miell dhe 

produkte nga drithi, bukë, simite, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; majë, aditiv për 

brumë; krip, mustardë; uthull, salca (si erëza); erëza; akull   

 

 

 

(111)  19714 

(151)  07/12/2016 

(181)  17/04/2025 

(210)  KS/M/ 2015/300 

(732)  H & M Hennes & Mauritz AB          

SE-106 38 Stockholm, SE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje për trup, veshje për këmbë, veshje për kokë   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; informim online për konsumatorët; shërbime të shitjes 

me pakicë që kanë të bëjnë me preparatet për zbardhim dhe preparatet tjera për larjen e 

rrobave, me preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje, sapunët, parfumet, 

vajrat esencialë, me preparatet kozmetike, losionet e flokëve; preparatet për kujdesin ndaj 

dhëmbëve; vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët, përzierjet për thithjen, lagështimin 

dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (duke përfshirë edhe vajin  e motorëve) dhe  

preparatet për ndriçim, qirinjtë dhe fitilat për ndriçim; veglat dhe pajisjet  e dorës (që vihen 

në veprim me dorë), artikujt e takëmeve për ngrënie, takëmet për ngrënie, armët e brezit, 

përveç armëve të zjarrit, brisqet e rrojës; me aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, 

fotografike, kinematografike, optike; me aparatet dhe instrumente për vëzhgim, peshim, 

matje, sinjalizim, kontroll (mbikëqyrje), aparatet dhe instrumentet për shpëtim jete dhe 

mësimdhënie; aparatet dhe instrumentet për përçimin, lëshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit, aparatet për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin  e zërit ose pamjeve; bartësit magnetikë të të dhënave, disqet 

për  regjistrim; me makinat automatike për shitje dhe mekanizmat që punojnë me monedha,  
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me regjistrat e arkës, me makinat llogaritëse; pajisjet për përpunimin e të dhënave, 

kompjutera; me aparatet për fikjen e zjarrit; kutitë e syzeve; syzet (optike), syzet e diellit; 

syzet mbrojtëse për sporte; syzet e notit; spangot për syze; kornizat për syze; këllëfët për 

syze; zinxhirët për syze; me metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat prej 

metaleve të çmueshme ose të veshura me to, xhevahiret, gurët e çmueshëm; instrumentet 

horologjike dhe kronometrike; leter, karton dhe mallrat e krijuara prej këtyre materialeve; 

me materialet e shtypura, materialet për libërlidhje, fotografitë, kancelarira, ngjitësit për 

kancelarira ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; me makinat e 

shkrimit dhe artikujt për zyra  (përveç mobilieve), me material udhëzues dhe mësimor 

(përveç aparateve), materialet plastike për ambalazhim, shkronjat tipografike; blloqet 

tipografike; me publikimet e shtypura; me revistat, librat, lëkurë dhe imitimet e lëkurës, dhe 

mallrat prej këtyre materialeve; me lëkurat e kafshëve, gëzofët, sëndukët dhe torbat e 

udhëtimit; me ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët, kamxhikët, dizgjinët dhe shalat; me 

mobiliet, me pasqyrat, kornizat e fotografive, artikujt prej druri, tape, xunkthi, kallami, 

thuprave të shelgut, briri, ashti, fildishi, ashtit të balenës, guaske, qelibari, sedefi, sepioliti 

ose prej zëvendësuesve të këtyre materialeve ose prej plastike; veglat dhe enët e amvisërisë 

ose kuzhinës, krehrit dhe sfungjerët, furçat (përveç furçave të bojës), materialet për krijimin 

e furçave, me artikujt për qëllime pastrimi, leshin prej çeliku, qelqin e papërpunuar ose 

gjysmë të përpunuar (përveç qelqit që përdoret në ndërtimtari); qelqurinat, artikujt prej 

porcelani dhe enët prej argjile; tekstilet dhe mallrat prej tekstili; me mbulesat e shtratit dhe 

të tavolinës, veshjet për trup, këpucët dhe mbulesat e kokës, dantellat dhe qëndisjet, fjongot 

dhe gajtanët, kopsat, mbërthyeset e rrobave, gjilpërat me kokë dhe gjilpërat; me lulet 

artificiale, qilimat, sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleum dhe materialet tjera për 

mbulimin e dyshemeve ekzistuese; tapiceritë e murit (që nuk janë prej tekstili); me lojërat 

dhe gjësendet për lojë; artikujt e gjimnastikës dhe sportit; me dekorimet për pemën e 

Krishtlindjeve, me birrën, ujërat mineralë dhe të gazuar dhe pijet tjera jo-alkoolike, pijet e 

frutave dhe lëngjet e frutave, me shurupet dhe përgatitjet tjera për krijimin e pijeve 

freskuese   

 

 

 

(111)  19899 

(151)  13/01/2017 

(181)  14/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/387 

(300)  1300500  02/12/2014  BX 

(732)  Heineken Brouwerijen B.V. 

a Netherlands private limited company          

Tweede Weteringplantsoen 21 1017 ZD 

Amsterdam, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike; lëng molle; raki dardhe; verë; pije e fortë alkoolike; liker; koktej; 

ekstrakte alkooli; esenca alkoolike; karbonat alkoolik; pije alkoolike të cilat përmbajnë 
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fruta, lëng frutash ose koncentrat frutash; pije alkoolike me përbërje nga perimet, lëng nga 

perimet ose koncentrar nga frutat; përzierje të cilat përmbajnë të tërë atë që cekëm më lartë; 

preparate alkoolike për punimin e të gjithave të cekura më lartë.    

 

 

 

(111)  19718 

(151)  07/12/2016 

(181)  02/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/442 

(300)  86/481,222  15/12/2014  US 

(732)  Kimpton Hotel & Restaurant Group, 

LLC 222 Kearny Street Suite 200 San 

Francisco, California 94108, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  KIMPTON 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Konsulencë për reklamime; shërbime të këshillimit rreth menaxhimit të biznesit; 

ofrime të shërbimeve të zyrës; shërbime të menaxhimit dhe administrimit të biznesit; 

shërbime të informative tregtare; shërbime të këshillimit biznesor dhe konsulencës 

biznesore lidhur me shëbimet e franshizës; shërbime të reklamimit, marketingut, publicitetit 

dhe promocionit dhe shërbime të informimit lidhur me to, gjitha këto shërbime që poashtu 

ofrohen në mënyrë online (përmes internetit) nga një databazë kompjuterike apo nga 

internet; shërbime të administrimit të biznesit për procesimin e shitjeve të bëra në internet; 

shërbime të rekrutimit të personelit, punësimit dhe menaxhimit të personelit; marrëdhëniet 

me publikun; funksionimi dhe mbikqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave të 

stimulimit për qëllime komerciale dhe promocionale; shërbime të konsulencës për 

informata biznesore lidhur me menaxhimit e hoteleve dhe franzhisës së hoteleve; shërbime 

të menaxhimit të hoteleve për tjerët; shërbime këshillimi dhe konsulencës për informata 

lidhur me shërbimet e përmendura; programet stimuluese që ofrojnë shërbime të 

musafirëve të veçantë, komoditetit dhe shpërblimeve për musafirët e shpeshtë të hotelit   

36   Konsulencë për patundshmëri; shërbime të këmbimit të kohës në pronën e paluajshme 

për qëllime pushimi.   

43   Shërbime hoteliere; shërbime të motelit, ofrim të strehimit; shërbime hoteliere të 

resorteve; shërbime të strehimit të përkohshëm; shërbime rezervimi për shërbime të 

strehimit në hotele dhe për strehime tjera; informata për pushime dhe planifikime lidhur me 

strehimin; shërbime të banakut (hotelieri), shërbime të vendeve për kokteje; shërbime të 

kafiterive, shërbime të restoranit dhe bareve për ushqim të shpejtë; rezervime për restorane; 

shërbime të furnizimit të ushqimeve për ofrim të ushqimit dhe pijeve; ofrime të hapësirave 

për konferenca, takime, ngjarje, konventa dhe ekspozitave; shërbime të lajmërimit dhe 

çlajmërimit në hotele; ofrime të hapësirave për bankete dhe funksione sociale për raste të 

veçanta; shërbime të agjencive të udhëtimit për rezervimin e strehimit në hotele; shërbime 

të informatave elektronike lidhur me hotelet; shërbime të këshillimit dhe konsulencës për 

mikpritje lidhur me këto që u përmendën më lartë.   
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(111)  19720 

(151)  07/12/2016 

(181)  02/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/443 

(300)  86/481,235  15/12/2014  US 

(732)  Kimpton Hotel & Restaurant Group, 

LLC 222 Kearny Street Suite 200 San 

Francisco, California 94108, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  KIMPTON KARMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Programe nxitwse që ofrojnë shërbime të musafirëve të veçantë, komoditetit dhe 

shpërblimeve për musafirët e shpeshtë të hotelit   

 

 

 

(111)  19984 

(151)  27/01/2017 

(181)  15/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/503 

(591)  e kaltër e mbyllur, e kalter e mesme, e 

kaltër e qelë, e gjelbërt, e gjelbërt e mesme, 

dhe e gjelbër e qelë 

(732)  Allergan, Inc. 2525 Dupont Drive 

Irvine, CA 92612 , US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shenja  shtepiake për linjen e sapunit; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë, 

përkatësisht, preparate kozmetike për kujdesin e lëkures, preparate kozmetike për kujdesin 

e trupit, preparate kozmetike për larje dhe dush, krema kozmetike, losione yndyra dhe gjele 

për kujdesin e lëkurës, kozmetika për freskimin e lëkurës dhe toner , preparate kozmetike 

p0ër flokë dhe lëkurë të kokes dhe losione për flokë; Pasta për4 dhëmb, përkatësisht, 

kunder zbrastësirave  dentale, preparate për shpërlarjen e gojës, preparate kozmetike 

preparate për kujdesin e gojës dhe dhëmbit.   

5   Shenjat shtepiake për preparate farmaceutike.    

10   Shenja shtepiake e cila shfrytëzohet per linjen e aparateve dhe instrumenteve 

kirurgjike, medicinale, stomatolologjike dhe veterinere, përkatësisht,  sete testesh 

diagnostike kryesisht të përberë nga metrat diagnostike medicinale te cilat e masin gjendjen  

e sistemit kardiovaskularë dhe imunitarë; pajisje intreruterine jo kimike kontraceptive; 

instrumente medicinale diagnostike për analizë te lengjeve trupore ; pajisje medicinale të 

cilat përdoren kunder mplakjës, tretmane për zvoglimin e linjave glaberale, rrudhave ne 

fëtyrë, asimetrisë dhe mungeses dhe gjendjes se lëkurës njerzore, kirurgjia estetike faciale, 

rekonstruimi estetik faciarë, estetika e gjoksit-gjijëve, preparate oftamologjike.   
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(111)  19977 

(151)  27/01/2017 

(181)  16/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/506 

(591)  E kuqe, e kalter, e verdhe, e hirit, e 

bardha 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o.          

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, , 

RS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Patatina   

 

 

 

(111)  19983 

(151)  27/01/2017 

(181)  17/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/507 

(732)  AUDI AG  85045 Ingolstadt, DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; komponime absorbuese, lagëse dhe 

lidhje të pluhurit; lëndë djegëse (duke përfshire edhe benzinë për motor) dhe ndriçues; 

qirinj dhe fitila për ndriçim   

7   Makina dhe vegla për makina; motorë dhe makina motorike (përveç automjeteve 

tokësore); komponente për ndërlidhje dhe për transmision të makinave (përveç për 

automjete tokësore); makina (vegla) agrokulturale të ndryshme nga ato të cilat operojnë  

manualisht; inkubatorë për vezë; makina automatike për shitje   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, për vëzhgim, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, për matje, sinjalizimi, kontrollim (mbikqyrje), shpëtim dhe 

mësimdhënje; aparate dhe instrumente për percjelljen, komutim , transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim të elektricitetit; aparate për inçizim, trasnmetim ose reprodukim të  

zërit ose imazheve (fotografisë); mbartës magnetik të të dhënave, disqe për inçizim; 

kompakt disqe, DVD dhe mediume tjera digjitale për inçizim; mekanizma për aparate të 
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cilat punojnë me monedha metalike; regjistra të arkës (keshit), makina llogaritëse, paisje 

për procesimin e të dhënave, kompjuterë; softver kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe për qellime sanitare   

12   Automjete dhe pjesë konstruktive të tyre; aparate për levizje nëpër tokë, ajr ose ujë   

14   Metale të çmuara dhe lëgurat e tyre dhe produkte nga metalet e çmuara ose të 

mbështjella nga ata, të cilët nuk përfshihen në klasa tjera; stoli, gurë të çmuar; instrumente 

horologjike dhe kronometrike   

16   Letër, kartuç dhe produkte të punuara nga këto materiale, të cilët nuk përfshihen në 

klasat tjera; materiale të printuara; materiale libërlidhje; fotografi. shkesëri; ngjitës për 

shkresëri apo të destinuara për shtëpiake; materiale artistësh; brusha pikturimi; makina 

shkrimi dhe rekuizita zyresh (pos mobiljet); materiale mësimore dhe mësimdhënjeje (pos 

aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat tjera); shkronja 

shtypi; klishe   

18   Lëkura dhe imitimi i lëkurës, produktet të cilat janë punuar nga këto materiale të cilat 

nuk janë përfshirë në klasa tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valigje dhe çanta udhëtimi; 

ombrella shiu dhe ombrella dielli; bastun për ecje; kamzhik, rripa dhe paisje shalerimi   

25   Veshje, mbathje, mbulesa koke   

27   Tepiha, qilima, shtroje dhe hasër, linoleum dhe materiele tjera për mbulim të 

dyshemeve; mbulesa për mure (jo tekstil)   

28   Lojra dhe lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sportiv të cilët nuk përfshihen në klasat 

tjera; dekorime për pemën e festave të fundvitit   

35   Reklama; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; sherbime të shitjes 

me pakicë në lëminë e automobilave   

36   Sigurime, afarizëm financiar; afarizëm monetar; afarizëm lidhur me patundshmëri   

37   Konstruksione ndërtimore; renovime; sherbime instalimi   

 

 

 

(111)  19976 

(151)  27/01/2017 

(181)  17/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/508 

(732)  FERRER INTERNACIONAL S.A.          

Gran Vía de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, 

ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SUTRILNEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim nga njerëzit   
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(111)  19982 

(151)  27/01/2017 

(181)  17/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/509 

(300)  014064075  15/05/2015  OH 

(732)  ALFASIGMA S.p.A. VIALE SARCA 

223 - 20126 MILANO (MI) , IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  ALFASIGMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, përkatësisht produkte jomedicinale për kujdesin e lëkurës; sapun; 

preparate për higjienë personale; shampona dhe losione për flokë; mjete për   pastrimin e 

dhëmbit    

5   Preparate farmaceutike dhe medicinale dhe substanca; vakcina; preparate sanitare për 

përdorim medicinal; ushqim dietik dhe substanca të adoptuara për  përdorim medicinal dhe 

veterinari, ushqim për foshnje; shtesa dietike për përdorim tek njerëzit dhe shtazët; 

leukoplast, materijale për lidhje; materijal për mbushjen e dhëmbëve, dyll për dhëmb; mjete 

dezinfektuese; inplante farmaceutike; bashkdyzime farmaceutike; preparate kimiko-

farmaceutike; medikamente farmaceutike dhe natyrale; preparate farmaceutike, preparate 

për përdorim në veterineri dhe preparate diagnostike dhe produkte për përdorim medicinal; 

kultura të mikroorganizmave për përdorim medicinal dhe veterineri; preparate enzime për 

përdorim medicinal; serume fiziologjike për përdorim medicinal; preparate nutritive për 

përdorim medicinal për administrimin  enteral ose paraenteral; mjete kontrasti për përdorim 

në medicinë.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinere;             

instrumente medicinale diagnostifikimi për analizë të lëngjeve trupore; pajisje medicinale 

për marrjen e mostrave të gjakut; instrumente farmaceutike, gjilpëra dhe pej për përdorim 

në medicinë dhe kirurgji; spreje-sperkatës për projekcion për qellime medicinale; kateter 

dhe sonda për përdorim medicinal dhe kirurgjik; instrumente medicinale, enë ose pajisje 

për administrim me barëra; inhalator për përdorim medicinal; analizator për përdorim 

medicinal; aparate  dhe instrumente  ortopedike; stimuluesit e zemrës; aparate, instrumente 

dhe pajisje për kardiologji; aparate dhe instrumente për matje dhe peshim; paisje për 

produkte oftamologji 

ke. 
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(111)  19981 

(151)  27/01/2017 

(181)  17/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/510 

(732)  VİKO ELEKTRİK ELEKTRONİK 

ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. 

Ebubekir Cad . No:44 34887 Sancaktepe / 

ISTANBUL, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për matje, pajisje dhe indikatorë duke përfshirë ato për përdorim shkencor 

dhe laboratorik, pajisje dhe aparate laboratorike. Aparate për regjistrimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e zërit dhe pamjeve; aparate për përpunimin e të dhënave, aparate 

telekomunikimi, aparate për riprodhimin e zërit dhe pamjeve, pajisje periferike 

kompjuterike. Bartës magnetikë dhe optikë të dhënash dhe softuerë dhe programe 

kompjuterike të regjistruara në to, publikime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, kartela të koduara magnetike dhe optike. Antena, antena satelitore, 

përforcues për antena, pjesë të mallrave të sipërpërmendura.  Shpërndarës automatikë 

biletash, makina automatike arkëtimi (ATM). Komponentë elektronikë që përdoren në 

pjesët elektronike të makinave dhe aparateve. Njehsorë dhe indikatorë sasie për matjen e 

sasisë së konsumuar, ndërrues automatikë të kohës. Veshje për mbrojtje nga aksidentet, 

rrezatimi dhe zjarri, jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje për shpëtimin e jetës. Syze, syze 

dielli, lente optike dhe këllëfë, kuti, pjesë dhe komponentë të tyre. Aparate dhe instrumente 

për përçimin, transformimin, akumulimin ose kontrollimin e elektricitetit; kabllo elektrike 

dhe furnizues të rrymës elektrike, bateri, akumulatorë elektrikë. Alarme dhe alarme kundër 

vjedhjes, tjera nga ato për makina, zile elektrike. Aparate dhe instrumente sinjalizimi, 

shenja dritëdhënëse  ose mekanike për përdorim në trafik. Aparate për fikjen e zjarrit, 

makina zjarrfikëse, tuba të zjarrfikësit dhe rubinete të tubave të zjarrfikësit. Aparate 

radiolokacioni, zhurmëgjurmuese (sonare), aparate dhe instrumente për pamje natën. 

Magnete dekorative. Metronome   

 

 

 

(111)  19980 

(151)  27/01/2017 

(181)  17/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/511 

(591)  E zezë/gri dhe e portokalli 

(732)  VİKO ELE KTRİK ELEKTRONİK 

ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. 

Ebubekir Cad . No:44 34887 Sancaktepe / 

ISTANBUL, TR 

(540)   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 9   Aparate për matje, pajisje dhe indikatorë duke përfshirë ato për përdorim shkencor 

dhe laboratorik, pajisje dhe aparate laboratorike. Aparate për regjistrimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e zërit dhe pamjeve; aparate për përpunimin e të dhënave, aparate 

telekomunikimi, aparate për riprodhimin e zërit dhe pamjeve, pajisje periferike 

kompjuterike. Bartës magnetikë dhe optikë të dhënash dhe softuerë dhe programe 

kompjuterike të regjistruara në to, publikime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, kartela të koduara magnetike dhe optike. Antena, antena satelitore, 

përforcues për antena, pjesë të mallrave të sipërpërmendura.  Shpërndarës automatikë 

biletash, makina automatike arkëtimi (ATM). Komponentë elektronikë që përdoren në 

pjesët elektronike të makinave dhe aparateve. Njehsorë dhe indikatorë sasie për matjen e 

sasisë së konsumuar, ndërrues automatikë të kohës. Veshje për mbrojtje nga aksidentet, 

rrezatimi dhe zjarri, jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje për shpëtimin e jetës. Syze, syze 

dielli, lente optike dhe këllëfë, kuti, pjesë dhe komponentë të tyre. Aparate dhe instrumente 

për përçimin, transformimin, akumulimin ose kontrollimin e elektricitetit; kabllo elektrike 

dhe furnizues të rrymës elektrike, bateri, akumulatorë elektrikë. Alarme dhe alarme kundër 

vjedhjes, tjera nga ato për makina, zile elektrike. Aparate dhe instrumente sinjalizimi, 

shenja dritëdhënëse  ose mekanike për përdorim në trafik. Aparate për fikjen e zjarrit, 

makina zjarrfikëse, tuba të zjarrfikësit dhe rubinete të tubave të zjarrfikësit. Aparate 

radiolokacioni, zhurmëgjurmuese (sonare), aparate dhe instrumente për pamje natën. 

Magnete dekorative. Metronome   

 

 

 

(111)  19979 

(151)  27/01/2017 

(181)  17/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/512 

(591)  E zezë dhe e kuqe 

(732)  VİKO ELE KTRİK ELEKTRONİK 

ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Abdurrahmangazi Mah. 

Ebubekir Cad . No:44 34887 Sancaktepe / 

ISTANBUL  , TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për matje, pajisje dhe indikatorë duke përfshirë ato për përdorim shkencor 

dhe laboratorik, pajisje dhe aparate laboratorike. Aparate për regjistrimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e zërit dhe pamjeve; aparate për përpunimin e të dhënave, aparate 

telekomunikimi, aparate për riprodhimin e zërit dhe pamjeve, pajisje periferike 
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kompjuterike. Bartës magnetikë dhe optikë të dhënash dhe softuerë dhe programe 

kompjuterike të regjistruara në to, publikime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, kartela të koduara magnetike dhe optike. Antena, antena satelitore, 

përforcues për antena, pjesë të mallrave të sipërpërmendura.  Shpërndarës automatikë 

biletash, makina automatike arkëtimi (ATM). Komponentë elektronikë që përdoren në 

pjesët elektronike të makinave dhe aparateve. Njehsorë dhe indikatorë sasie për matjen e 

sasisë së konsumuar, ndërrues automatikë të kohës. Veshje për mbrojtje nga aksidentet, 

rrezatimi dhe zjarri, jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje për shpëtimin e jetës. Syze, syze 

dielli, lente optike dhe këllëfë, kuti, pjesë dhe komponentë të tyre. Aparate dhe instrumente 

për përçimin, transformimin, akumulimin ose kontrollimin e elektricitetit; kabllo elektrike 

dhe furnizues të rrymës elektrike, bateri, akumulatorë elektrikë. Alarme dhe alarme kundër 

vjedhjes, tjera nga ato për makina, zile elektrike. Aparate dhe instrumente sinjalizimi, 

shenja dritëdhënëse  ose mekanike për përdorim në trafik. Aparate për fikjen e zjarrit, 

makina zjarrfikëse, tuba të zjarrfikësit dhe rubinete të tubave të zjarrfikësit. Aparate 

radiolokacioni, zhurmëgjurmuese (sonare), aparate dhe instrumente për pamje natën. 

Magnete dekorative. Metronome   

 

 

 

(111)  19978 

(151)  27/01/2017 

(181)  17/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/513 

(591)  E zezë/gri dhe e kaltërt 

(732)  VİKO ELE KTRİK ELEKTRONİK 

ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Abdurrahmangazi Mah. 

Ebubekir Cad . No:44 34887 Sancaktepe / 

ISTANBUL, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për matje, pajisje dhe indikatorë duke përfshirë ato për përdorim shkencor 

dhe laboratorik, pajisje dhe aparate laboratorike. Aparate për regjistrimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e zërit dhe pamjeve; aparate për përpunimin e të dhënave, aparate 

telekomunikimi, aparate për riprodhimin e zërit dhe pamjeve, pajisje periferike 

kompjuterike. Bartës magnetikë dhe optikë të dhënash dhe softuerë dhe programe 

kompjuterike të regjistruara në to, publikime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, kartela të koduara magnetike dhe optike. Antena, antena satelitore, 

përforcues për antena, pjesë të mallrave të sipërpërmendura.  Shpërndarës automatikë 

biletash, makina automatike arkëtimi (ATM). Komponentë elektronikë që përdoren në 

pjesët elektronike të makinave dhe aparateve. Njehsorë dhe indikatorë sasie për matjen e 

sasisë së konsumuar, ndërrues automatikë të kohës. Veshje për mbrojtje nga aksidentet, 

rrezatimi dhe zjarri, jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje për shpëtimin e jetës. Syze, syze 

dielli, lente optike dhe këllëfë, kuti, pjesë dhe komponentë të tyre. Aparate dhe instrumente 
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për përçimin, transformimin, akumulimin ose kontrollimin e elektricitetit; kabllo elektrike 

dhe furnizues të rrymës elektrike, bateri, akumulatorë elektrikë. Alarme dhe alarme kundër 

vjedhjes, tjera nga ato për makina, zile elektrike. Aparate dhe instrumente sinjalizimi, 

shenja dritëdhënëse  ose mekanike për përdorim në trafik. Aparate për fikjen e zjarrit, 

makina zjarrfikëse, tuba të zjarrfikësit dhe rubinete të tubave të zjarrfikësit. Aparate 

radiolokacioni, zhurmëgjurmuese (sonare), aparate dhe instrumente për pamje natën. 

Magnete dekorative. Metronome   

 

 

 

(111)  19975 

(151)  27/01/2017 

(181)  18/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/515 

(300)  VA201403126  18/12/2014  DK 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, Denmark, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje dhe substanca farmaceutike dhe veterinare; përgatitje dhe substanca 

farmaceutike për parandalimin dhe mjekimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve, të 

gjeneruara nga ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitje dhe substanca 

farmaceutike që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimulantë të sistemit nervor qendror; 

përgatitje dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe mjekimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitje dhe substanca farmaceutike për 

parandalimin dhe mjekimin e sëmundjes dhe çrregullimit të Alzheimer, apopleksisë, 

depresionit, çrregullimeve të gjendjes shpirtërore, psikozës, ankthit, epilepsisë, sklerozës, 

porfirin, sëmundjen dhe çrregullimin e Huntington, pagjumësinë, sëmundjen dhe 

çrregullimin e Parkinson, skizofreninë, çrregullimin dhe sëmundjen bipolare, ADHD, 

onkologjinë, dhimbjen, alkoolizimin dhe varësinë; përgatitje, substanca, reagjentë për 

qëllime diagnostikimi dhe mjekësore.   

 

 

 

(111)  19974 

(151)  27/01/2017 

(181)  18/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/516 

(300)  67187  19/05/2015  JM 

(732)  Intel Corporation 2200 Mission 

College Boulevard Santa Clara, California, 

95052-8119 U.S.A. (a Delaware 

Corporation), US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

(540)  INTEL OPTANE 
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Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(511) 9   Memorie kompjuterike shumë-shtresore; memorie kompjuterike të 

pandryshueshme; memorie kompjuterike e shkallëzuar, me qasje të shpejtë; harduer 

kompjuterik; ngasës në gjendje solide; hard drajvë (hard disk për ruajtje të të dhënave); 

qarqe të integruara, mikroprocesorë; memorie kompjuterike   

 

 

 

(111)  19963 

(151)  25/01/2017 

(181)  18/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/517 

(300)  67188  19/05/2015  JM 

(732)  Intel Corporation 2200 Mission 

College Boulevard Santa Clara, California, 

95052-8119 U.S.A. (a Delaware 

Corporation), US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  OPTANE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Memorie kompjuterike shumë-shtresore; memorie kompjuterike të 

pandryshueshme; memorie kompjuterike e shkallëzuar, me qasje të shpejtë; harduer 

kompjuterik; ngasës në gjendje solide; hard drajvë (hard disk për ruajtje të të dhënave); 

qarqe të integruara, mikroprocesorë; memorie kompjuterike.   

 

 

 

(111)  19962 

(151)  25/01/2017 

(181)  18/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/518 

(732)  FERRER INTERNACIONAL S.A.           

Gran Vía de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, 

ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  OZANEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Antibiotikë baktericid   
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(111)  19961 

(151)  25/01/2017 

(181)  19/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/520 

(732)  PROBIOTICAL S.P.A.via Mattei n. 3 

28100 Novara, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Bificist 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dhe 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; shtojca dietale 

për njerëz; shtojca ushqimore dhe substanca dietale me përmbajtje të mikro-organizmave 

për përdorim mjekësor; substanca dietale me përmbajtje të bakteries probiotik jo për 

përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  19960 

(151)  25/01/2017 

(181)  19/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/521 

(732)  PROBIOTICAL S.P.A. via Mattei n. 3 

28100 Novara, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Bificol 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dhe 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; shtojca dietale 

për njerëz; shtojca ushqimore dhe substanca dietale me përmbajtje të mikro-organizmave 

për përdorim mjekësor; substanca dietale me përmbajtje të bakteries probiotik jo për 

përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  19959 

(151)  25/01/2017 

(181)  19/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/522 

(732)  PROBIOTICAL S.P.A. via Mattei n. 3 

28100 Novara, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Bifidigest 
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(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dhe 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; shtojca dietale 

për njerëz; shtojca ushqimore dhe substanca dietale me përmbajtje të mikro-organizmave 

për përdorim mjekësor; substanca dietale me përmbajtje të bakteries probiotik jo për 

përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  19847 

(151)  22/12/2016 

(181)  19/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/523 

(732)  PROBIOTICAL S.P.A. via Mattei n. 3 

28100 Novara, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Bifiprost  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dhe 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; shtojca dietale 

për njerëz; shtojca ushqimore dhe substanca dietale me përmbajtje të mikro-organizmave 

për përdorim mjekësor; substanca dietale me përmbajtje të bakteries probiotik jo për 

përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  19845 

(151)  22/12/2016 

(181)  19/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/524 

(732)  PROBIOTICAL S.P.A. via Mattei n. 3 

28100 Novara Italia, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Lactarrhea 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dhe 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; shtojca dietale 

për njerëz; shtojca ushqimore dhe substanca dietale me përmbajtje të mikro-organizmave 

për përdorim mjekësor; substanca dietale me përmbajtje të bakteries probiotik jo për 

përdorim mjekësor   

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

150 

 

(111)  19958 

(151)  25/01/2017 

(181)  19/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/525 

(732)  Diageo North America, Inc. 801 Main 

Avenue Norwalk, Connecticut 06851, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  DOUBLE BLACK 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (perpos birrave)   

 

 

 

(111)  19843 

(151)  22/12/2016 

(181)  19/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/526 

(732)  Head Technology GmbH           

Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, , AT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  HEAD  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate të frymëmarrjes për not nënujor, kostume zhytjeje, maska të zhytësit, 

doreza për zhytësit, syze për zhytje, syze për ski, syze dielli, syze, kuti për syze, helmeta 

mbrojtëse për sporte, shtupa veshi për zhytësit.   

12   Biçikleta, aksesorë biçikletash dhe pjesë të tyre.   

18   Çanta, trasta shpine, torba korrieri, torba për sende personale, valixhe me rrota, qese 

për blerje, valixhe, kuleta, çanta udhëtimi, çanta krahaqafë, çanta dore, kuleta të vogla, 

thasë për bartje, thasë për blerje,  çanta pa rrip (për gra), kuti tualeti, nesesera, torba të 

dorës, çanta supi, çanta sportive për shumë qëllime, çanta të atletikës, çanta golfi.   

 

 

 

(111)  19841 

(151)  22/12/2016 

(181)  19/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/527 

(300)  013593132  19/12/2014  OH 

(732)  ASOS plc Second Floor, Greater 

London House, Hampstead Road 

London NW1 7FB, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

(540)  ASOS 
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(511) 36   Sigurim; punë financiare; punë monetare; para të mbledhura për bamirësi; 

grumbullim fondesh për bamirësi; kontroll çeku; karta për blerje mallrash dhe shërbimesh 

me çmim të reduktuar dhe shërbimeve me kod në rrjet me çmime të reduktuara; shërbime të 

kartës së kreditit; shërbime të kartës për kryerje pagese dhe kur vjen fatura balanca 

zëvendësohet menjëherë; shërbime të kartës së debitit; transferim elektronik fondesh; 

informacion financiar; sponzorizim financiar; grumbullim fondesh dhe sponsorizim; 

shërbime financiare; emetim tallonash, kuponash dhe bonosh me vlerë, duke përfshirë 

kodet e bonos për përdorim në rrjet; emetim të bonove ose kodit të bonos për përdorim në 

rrjet për përdorim si para; shërbime të pagesës elektronike; shërbime të administrimit të 

pagesës; pagesë automatike të llogarive; shërbime që proçesojnë pagesën; emetim të 

kartave me vlerë të ruajtur; ofrim të financimit të kompanive që dalin dhe të krijuara rishtas 

dhe shërbime kapitali të sipërmarrjes   

38   Telekomunikacione; transmetim të televizionit kabllor; transmetim televiziv; 

transmetim dhe shpërndarje të përmbajtes audio, video dhe audio-vizuale nëpërmjet 

rrjeteve kompjuterike, rrjeteve të telekomunikacionit, rrjeteve pa tel, rrjeteve të lëvizëshme, 

rrjeteve celulare, dhe rrjeteve pa tel;  transferim i vazhdueshëm i materialit audio në 

Internet; transferim i vazhdueshëm i materialit video në Internet; komunikim me telefon 

celular; komunikime nëpërmjet pajisjeve fundore kompjuterike; komunikime nëpërmjet 

rrjeteve të fibrave optikë; komunikime nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; 

komunikime nëpërmjet rrjeteve pa tel; transmetime të mesazheve dhe figurave të ndihmuar 

nga kompjuteri; shërbime bordi me buletin elektronik  [shërbime telekomunikacioni]; posta 

elektronike; shërbime në çast të mesazheve elektronikë; transmetim faksi; informacion rreth 

telekomunikacionit; dërgim mesazhi; shërbime të kërkimit të personit [me radio, telefon ose 

mjete të tjera të komunikimit elektronik]; ofrim aksesi në baza të dhënash; ofrim në rrjet të 

forumeve, hapsirave për bisedë (çat), rrjete sociale, lajme dhe blogje; ofrim kanalesh 

telekomunikacioni për blerje nëpërmejt televizorit dhe shërbimet me pakicë; ofrim lidhjesh 

telekomunikacionesh në një rrjet kompjuterik botëror; ofrim qasje përdoruesit në rrjetet 

kompjuterike botërore; transmetim radio; transmetim satelitor; shërbime rrugëzimi dhe 

degëzimi  telekomunikacionesh; shërbime të telekonferencave; shërbime telegrafie; 

shërbime telefonie; shërbime teleksi; transmetim të skedarëve dixhital; transmetim 

kartolinash urimi në rrjet; transmetim telegramesh; shërbime të videokonferencave; 

shërbime të postës zanore; shërbime të shpërndarjes elektronike të lajmeve në rrjet dhe 

internet; transmetime pa tel; shërbime të telekomunikacioneve të lëvizëshme; shërbime 

portale telekomunikacionesh; shërbime portale Interneti; shërbime të rrjeteve të lëvizëshme 

të telekomunikacioneve; shërbime telekomunikacionesh me linjë fikse; shërbime të 

transmetimit radioviziv; shërbime qasje në Internet; shërbime të tranmetimit në Internet 

(web); shërbime të postës elektronike dhe mesazhe teksti; shërbime komunikacionesh për 

qasje në një bazë të dhënash; ofrim qasje në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime të 

agjencive të lajmeve; transmetim të boneve elektronike nëpërmjet pajisjeve mobile dhe 

Internetit; transmetim, ruajtje, qasje, marrje, shkarkim, transferim i vazhdueshëm, 

shpërndarje, përdorim i përbashkët, paraqitje, formatim, pasqyrim dhe/ose transferim  

teksti, figurash, audio, video, të dhënash dhe/ose përmbajtje dixhitale nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterikë, Internetit, rrjeteve të komunikimit pa tel, DSL, rrjeteve prej kabllosh, 

shkarkimit dixital, transferimit të vazhdueshem dixhital, video sipas kërkesës, pothujase 

video sipas kërkesës, TV, satelitit, podkaste, vodkaste, telefonit, telefonit cellular/mobil, 
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transferimit të të dhënave në mënyrë elektronike ose radio; ofrimi i hapësirave për bisedë 

(chat) për formim rrjeti social, dhe rrjete socialë; shërbime kompjuterike në rrjet 

kompjuterash të lidhur me njëri-tjetrin pa server, domethënë, transmetimin audio, video dhe 

të dhënash të tjera dhe dokumente ndërmjet kompjuterave; shërbime të zërit nëpërmjet 

protokollit të Internetit (VOIP); informacion, shërbime këshillimore dhe konsulencë në 

lidhje me të gjithë shërbimet e përmendur më sipër   

39   Transport; paketim dhe magazinim të mallrave; transport dhe dorëzim mallrash; 

shërbime dorëzimi; shpërndarje mesazhi; paketim të mallrave; magazinim; informacion 

magazinimi; rezervim transporti; informacion transporti; shërbime shpërndarje.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkim dhe projektim në lidhje me to; 

analizë industriale dhe shërbime kërkimi; projektim dhe zhvillim të pajisjeve dhe 

programeve kompjuterikë; kërkime për programe kompjuterikë; instalim dhe personalizim 

të programeve kompjuterike të aplikacioneve; përditësim dhe mirëmbajtje të programeve 

kompjuterikë; diagnostikim të burimit të problemeve me pjesët dhe programet 

kompjuterike; udhëheqje studimesh fizibiliteti në lidhje me programet kompjuterikë; 

programim të pajisjeve që përpunojnë të dhëna; studime projekti në lidhje me programet 

kompjuterike; testim të pajisjeve informatike; vlerësim teknik në lidhje me projektimin; 

mirëmbajtje të faqeve në Internet; ofrues shërbimit të aplikacionit (ASP); ofrues shërbimi të 

aplikacionit (ASP) që përmban program kompjuterik për marrje, transmetim dhe paraqitje 

të bonove dhe marrje dhe transmetim të dhënash për blerje mallrash dhe shërbimesh; ofrues 

shërbimi të aplikacionit (ASP) që përmban program kompjuterik për ofrim të 

konsumatorëve të informacionit në lidhje me ulje çmimesh, bonot dhe ofertat e veçanta për 

mallrat dhe shërbimet e të tjerëve; shërbime të ofruesit të shërbimit të aplikacionit në lidhje 

me programe kompjuterike të rrjetit social; ofrim të një platforme në Internet për shërbime 

rrjeti social; ofrues shërbimi aplikacioni (ASP) që përmban program kompjuterik që bën të 

mundur ose ndihmon në ngarkimin, shkarkimin, transferimin e vazhdueshëm, postimin, 

shfaqjen, blogjimin, lidhjen, përdorimin e përbashkët ose përndryshe ofrimin e mjeteve 

elektronike të komunikimit mbi rrjetet e komunikacionit; shërbime të kompjuterit, 

domethënë, hostim të një faqe interaktive në Internet që përmban teknologji që lejon 

përdoruesit të menaxhojnë në rrjet fotografitë dhe të dhënat e tyre në rrjetin social; 

shërbime të përdorimit të përbashkët të skedës, domethënë, hostim të një faqe Interneti që 

përmban teknologji që u bën të mundur përdoruesve të ngarkojnë dhe shkarkojnë skedarë 

elektronikë; shërbime të kompjuterit, domethënë, krijimi i komuniteteve virtualë për 

përdoruesit e regjistruar për të marrë pjesë në diskutime dhe angazhim në rrjet social dhe të 

komunitetit; hostim të përmbajtjes dixhitale në rrjet; hostim (ofrim) të një faqe në Internet 

që përmban teknologji që bën të mundur të dhurojë para dhe dhurata tek organizatat 

bamirëse; projektim broshure; konsulencë në projektim; krijim veshjesh; krijim të 

materialeve shtesë të modës; krijime artikujsh argjendarie; krijim rroba mode; shërbime 

konsultimi në krijim rroba mode; hostim dhe mirëmbajtje faqesh në Internet; projektim, 

krijim, hostim dhe mirëmbajtje faqesh në Internet për të tjerët; projektim produkti; 

shërbime projektimi të shitjes me pakicë; stilim; programim të pajisjeve të multimedias; 

ofrim të përdorimit të përkohëshëm të aplikacioneve të programeve kompjuterikë të pa-

shkarkueshëm për rrjete sociale, që krijojnë një komunitet virtual, dhe transmetimin e 

audios, videos, imazheve fotografikë, tekstit, grafikëve dhe të dhënave; shërbime të 

kompjuterit në natyrë të personalizimit të faqeve në Internet që përmbajnë informacion të 

përcaktuar nga përdoruesi ose të specifikuar, profile, audio, video, imazhe fotografike, 
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tekst, grafikë dhe të dhëna personale; shërbime informacioni, konsulence dhe këshillimi për 

të gjithë shërbimet e sipërpërmendur.   

45   Analizë individuale dhe shërbime kërkimi; shërbime në rrjet; shërbime për blerje 

individuale; shërbime martese; liçensim të Pronësisë Intelektuale, marrje me qira dhe 

hauzim veshje; shërbime të rrjeteve social; ofrim të një faqe në Internet për qëllim të rrjetit 

social; hostim të një faqe Interneti të komunitetit në rrjet për përdorues të regjistruar për 

përdorim të përbashkët informacioni, fotosh, përmbajte audio dhe video rreth vetes së tyre, 

pëlqimet dhe mospëlqimet dhe aktiviteti ditor i tyre, marrjen e reagimeve për shokët e tyre, 

për të formuar komunitete virtuale, dhe për t’u angazhuar në rrjetet sociale; ofrim të një 

faqe në Internet të rrjetit social për qëllime argëtimi; shërbime informacioni, këshillimi dhe 

konsulence në lidhje me të gjithë shërbimet e sipërpërmendur.   

 

 

 

(111)  19804 

(151)  16/12/2016 

(181)  22/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/529 

(591)  E kuqe , e verdhë , e bardhë, hiri, e 

kaftë e lehte 

(732)  ATJETA Group  Sh.P.K  rr. 

Deshmoret e Kombit p.n, 41000 Skenderaj 

, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, biskota te ëmbla, biskota te përziera çaji, biskota të mbushura dhe të 

lyera, biskota me çokollatë; kakaoja, sheqeri; mielli dhe produktet e drithërave, buka, pasta 

dhe ëmbëlsirat, çokolata, produkte çokolate, kek, vafer, desert; produkte të përgatitura për 

konsumim dhe që  përmbajnë kryesisht mallrat e lartpërmendura   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve ne veçanti e biskotave dhe produkteve nga 

klasa 30; reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

39   Mbushja, paketimi, ruajtja (deponimi) dhe transportimi i produkteve ne veçanti i 

biskotave dhe produkteve  nga klasa 30   

 

 

(111)  19803 

(151)  16/12/2016 

(181)  22/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/531 

(591)  Ngjyra e artë dhe e gjelbërt 

(300)  2014-110238  26/12/2014  JP 

(540)   
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(732)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.          

2-9 Kanda- Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të sistemit qendror nervor; preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  19802 

(151)  15/12/2016 

(181)  22/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/532 

(732)  KALE KILIT VE KALIP SANAYI 

ANONIM SIRKETI Ataturk Cad., Basakli 

Sk., No.24 Gungoren, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Brava nga metali, gjegjësisht brava të dyerve dhe pjesë për to, brava për dyer të 

çelikut, brava nga metali, çelësa nga metali, brava nga metali për dyer rrëshqitëse, brava 

nga metali për dritare, çelësa të paformësuar nga metali, dry nga metali, dry me vrimë nga 

metali, dry për valixhe, çelësa nga metali për kasaforta, bravë qarkore nga metali (me anë 

që përputhen), bravë të sigurisë për dritare, brava nga metali për dyer xhami, brava jo-

elektrike; brava nga metali me alarme, dry të të integruar në dyer, çelësa të përfshirë në këtë 

klasë; kasaforta nga metali; brava espanjolete nga metali; brava espanjolete nga metali për 

dyer me dry; brava espanjolete nga metali për dry vertikal dhe horizontal; dorëza për dyer 

dhe dritare nga metali; pjesë metalike për dyer dhe dritare   

9   Kartela smart (të mençura); lexues për kartela smart; sisteme të bravave elektronike; 

brava elektronike të sigurisë; bartës magnetik dhe optik dhe softuere si dhe programe 

kompjuterike të instaluara për to; kartela optike si dhe magnetike të koduara   
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(111)  19801 

(151)  15/12/2016 

(181)  22/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/533 

(732)  KALE KILIT VE KALIP SANAYI 

ANONIM SIRKETI  Ataturk Cad., Basakli 

Sk., No.24 Gungoren, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Brava nga metali, gjegjësisht brava të dyerve dhe pjesë për to, brava për dyer të 

çelikut, brava nga metali, çelësa nga metali, brava nga metali për dyer rrëshqitëse, brava 

nga metali për dritare, çelësa të paformësuar nga metali, dry nga metali, dry me vrimë nga 

metali, dry për valixhe, çelësa nga metali për kasaforta, bravë qarkore nga metali (me anë 

që përputhen), bravë të sigurisë për dritare, brava nga metali për dyer xhami, brava jo-

elektrike; brava nga metali me alarme, dry të të integruar në dyer, çelësa të përfshirë në këtë 

klasë; kasaforta nga metali; brava espanjolete nga metali; brava espanjolete nga metali për 

dyer me dry; brava espanjolete nga metali për dry vertikal dhe horizontal; dorëza për dyer 

dhe dritare nga metali; pjesë metalike për dyer dhe dritare   

9   Kartela smart (të mençura); lexues për kartela smart; sisteme të bravave elektronike; 

brava elektronike të sigurisë; bartës magnetik dhe optik dhe softuere si dhe programe 

kompjuterike të instaluara për to; kartela optike si dhe magnetike të koduara.   

 

 

 

(111)  19800 

(151)  15/12/2016 

(181)  22/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/534 

(732)  KALE KILIT VE KALIP SANAYI 

ANONIM SIRKETI Ataturk Cad., Basakli 

Sk., No.24 Gungoren, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 6   Brava nga metali, gjegjësisht brava të dyerve dhe pjesë për to, brava për dyer të 

çelikut, brava nga metali, çelësa nga metali, brava nga metali për dyer rrëshqitëse, brava 

nga metali për dritare, çelësa të paformësuar nga metali, dry nga metali, dry me vrimë nga 

metali, dry për valixhe, çelësa nga metali për kasaforta, bravë qarkore nga metali (me anë 

që përputhen), bravë të sigurisë për dritare, brava nga metali për dyer xhami, brava jo-

elektrike; brava nga metali me alarme, dry të të integruar në dyer, çelësa të përfshirë në këtë 

klasë; kasaforta nga metali; brava espanjolete nga metali; brava espanjolete nga metali për 

dyer me dry; brava espanjolete nga metali për dry vertikal dhe horizontal; dorëza për dyer 

dhe dritare nga metali; pjesë metalike për dyer dhe dritare   

9   Kartela smart (të mençura); lexues për kartela smart; sisteme të bravave elektronike; 

brava elektronike të sigurisë; bartës magnetik dhe optik dhe softuere si dhe programe 

kompjuterike të instaluara për to; kartela optike si dhe magnetike të koduara.   

 

 

 

(111)  19799 

(151)  15/12/2016 

(181)  22/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/535 

(732)  ALE KILIT VE KALIP SANAYI 

ANONIM SIRKETI  Ataturk Cad., Basakli 

Sk., No.24 Gungoren, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Brava nga metali, gjegjësisht brava të dyerve dhe pjesë për to, brava për dyer të 

çelikut, brava nga metali, çelësa nga metali, brava nga metali për dyer rrëshqitëse, brava 

nga metali për dritare, çelësa të paformësuar nga metali, dry nga metali, dry me vrimë nga 

metali, dry për valixhe, çelësa nga metali për kasaforta, bravë qarkore nga metali (me anë 

që përputhen), bravë të sigurisë për dritare, brava nga metali për dyer xhami, brava jo-

elektrike; brava nga metali me alarme, dry të të integruar në dyer, çelësa të përfshirë në këtë 

klasë; kasaforta nga metali; brava espanjolete nga metali; brava espanjolete nga metali për 

dyer me dry; brava espanjolete nga metali për dry vertikal dhe horizontal; dorëza për dyer 

dhe dritare nga metali; pjesë metalike për dyer dhe dritare.   

9   Kartela smart (të mençura); lexues për kartela smart; sisteme të bravave elektronike; 

brava elektronike të sigurisë; bartës magnetik dhe optik dhe softuere si dhe programe 

kompjuterike të instaluara për to; kartela optike si dhe magnetike të koduara.   
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(111)  19798 

(151)  15/12/2016 

(181)  22/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/536 

(732)  KALE KILIT VE KALIP SANAYI 

ANONIM SIRKETI Ataturk Cad., Basakli 

Sk., No.24 Gungoren, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Brava nga metali, gjegjësisht brava të dyerve dhe pjesë për to, brava për dyer të 

çelikut, brava nga metali, çelësa nga metali, brava nga metali për dyer rrëshqitëse, brava 

nga metali për dritare, çelësa të paformësuar nga metali, dry nga metali, dry me vrimë nga 

metali, dry për valixhe, çelësa nga metali për kasaforta, bravë qarkore nga metali (me anë 

që përputhen), bravë të sigurisë për dritare, brava nga metali për dyer xhami, brava jo-

elektrike; brava nga metali me alarme, dry të të integruar në dyer, çelësa të përfshirë në këtë 

klasë; kasaforta nga metali; brava espanjolete nga metali; brava espanjolete nga metali për 

dyer me dry; brava espanjolete nga metali për dry vertikal dhe horizontal; dorëza për dyer 

dhe dritare nga metali; pjesë metalike për dyer dhe dritare   

9   Kartela smart (të mençura); lexues për kartela smart; sisteme të bravave elektronike; 

brava elektronike të sigurisë; bartës magnetik dhe optik dhe softuere si dhe programe 

kompjuterike të instaluara për to; kartela optike si dhe magnetike të koduara.   

 

 

 

(111)  19797 

(151)  15/12/2016 

(181)  22/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/537 

(732)  KALE KILIT VE KALIP SANAYI 

ANONIM SIRKETI Ataturk Cad., Basakli 

Sk., No.24 Gungoren, Istanbul, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 6   Brava nga metali, gjegjësisht brava të dyerve dhe pjesë për to, brava për dyer të 

çelikut, brava nga metali, çelësa nga metali, brava nga metali për dyer rrëshqitëse, brava 

nga metali për dritare, çelësa të paformësuar nga metali, dry nga metali, dry me vrimë nga 

metali, dry për valixhe, çelësa nga metali për kasaforta, bravë qarkore nga metali (me anë 

që përputhen), bravë të sigurisë për dritare, brava nga metali për dyer xhami, brava jo-

elektrike; brava nga metali me alarme, dry të të integruar në dyer, çelësa të përfshirë në këtë 

klasë; kasaforta nga metali; brava espanjolete nga metali; brava espanjolete nga metali për 

dyer me dry; brava espanjolete nga metali për dry vertikal dhe horizontal; dorëza për dyer 

dhe dritare nga metali; pjesë metalike për dyer dhe dritare   

9   Kartela smart (të mençura); lexues për kartela smart; sisteme të bravave elektronike; 

brava elektronike të sigurisë; bartës magnetik dhe optik dhe softuere si dhe programe 

kompjuterike të instaluara për to; kartela optike si dhe magnetike të koduara   

 

 

 

(111)  19796 

(151)  15/12/2016 

(181)  23/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/538 

(732)  Diageo North America, Inc.  801 Main 

Avenue Norwalk, Connecticut 06851, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ELECTRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (perpos birrave)   

 

 

 

(111)  19795 

(151)  15/12/2016 

(181)  23/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/539 

(300)  Z-201471530  24/12/2014  SI 

(732)  JUB-H d.d. Dol pri Ljubljani 28, 1262 

DOL PRI LJUBLJANI, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  JUB Decor 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra; bojëra enterieri; bojëra dekorative; shtresa dekorative (bojëra); bojëra 

muri; bojëra ekologjike; bojëra fasade; bojëra betoni; bojëra për dru dhe metal; vernik, 

llakë; lëndë mbrojtëse nga ndryshku dhe prishja e drurit; ngjyrues; ngjyra; lëndë ngjyruese; 

fiksues ngjyre; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë petash dhe pluhuri për 

piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; shtresa (bojëra); shtresa të dorës së parë; bojëra 

qeramike; shtresa për qeramikë (bojëra); dorë e parë; shtresa (bojëra) për dru dhe metal; 
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glazurë (bojëra, llak); lëndë për emalim (vernik); pigmente; pigmente për përdorim në 

bojëra; lëndë për prarim; pluhura për argjendim; petë argjendi (fletë); pastë argjendi; 

emulsione argjendi (pigmente); ar i ndritshëm për qeramikë; lëndë ngulitëse (vernik).   

16   Letër, karton; materiale të shtypura; botime të shtypura; botime me shkallë ngjyrash; 

prospekte; botime periodike; revista; gazeta; materiale ngjitëse për qëllime shkrimi ose 

amvisërie; materiale të artistëve; furça të bojës; materiale plastike për paketim (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); letër paketimi, letër për mbështjellje; afishe; ngjitëse (artikuj 

shkrimi); ngjitëse dekorative muri; etiketa dekorative muri jo prej tekstili; pllaka shabllon; 

vizore vizatimi; lakore franceze (artikuj shkrimi); shabllone (artikuj shkrimi); kuti 

shabllonesh; shirita vetë-ngjitës për qëllime shkrimi ose amvisërie; letër vezulluese; letër 

argjendi; kuti prej kartoni ose letre; vegla për aplikimin e teknikave dekorative, që u 

takojnë kësaj klase; cilindra për ngjyrosje, furça për ngjyrosje, lecka dhe sfungjerë për 

aplikimin e teknikave dekorative   

17   Materiale për paketim, mbyllje dhe izolim; stuko; mbushës dekorativë që u takojnë 

kësaj klase; përzierje lidhëse dhe mbyllës hermetikë, përzierje mbushëse për nyja, mbushës 

nyjash; pasta për rrafshimin dhe arnimin e enterierit për mbushje dhe për mbylljen 

hermetike të nyjave; pasta dekorative për rrafshimin dhe arnimin e enterierit për mbushjen 

dhe për mbylljen hermetike të nyjave; bojëra izoluese; rripa adezivë, tjera nga artikujt e 

shkrimit dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie; shirita adezivë, tjerë nga artikujt e 

shkrimit dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie; fibra plastike, jo për përdorim në 

tekstile; film plastik, tjetër nga artikujt për mbështjellje; shirita vetë-ngjitëse, tjera nga 

artikujt e shkrimit dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie; tabakë viskozë, tjerë nga 

artikujt për mbështjellje; film viskoz, tjetër nga artikujt për mbështjellje   

19   Materiale ndërtimi (jo metalike); shtresa (materiale ndërtimi); llaç dhe suva dekorative, 

llaç i thjeshtë; përzierje rrafshimi (materiale ndërtimi); mozaikë për ndërtim; elemente 

betoni për ndërtim; statuja prej guri, betoni ose mermeri; ornamente dekorative prej suvaje 

ose gjipsi (material ndërtimi); llaç për ndërtim; suva, gjips; platforma, të parafabrikuara, jo 

prej metali; rërë argjendi; veshje me dru, jo prej metali; pllaka muri, jo prej metali, për 

ndërtim; veshje të brendshme murale, jo prej metali, për ndërtim; stuko; ornamente dhe 

elemente dekorative jo metalike për përdorim në ndërtimtari; veshje murale, jo prej metali, 

për ndërtim; panele ndërtimi, jo prej metali; panele të parafabrikuara ndërtimi, jo prej 

metali; forma të gatshme, jo prej metali, për ndërtim, duke përfshirë format e gatshme prej 

suvaje ose gjipsi; drushta, jo prej metali; tavane, jo prej metali; elemente ndihmëse ndërtimi 

(jo-metalike), respektivisht profile fundore dhe profile zgjerimi, profile dhe elemente të 

fasadës; panele të fasadës; buzë trotuari jo-metalike   

27   Letër muri; tapiceri dekorative muri, jo prej tekstili   
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(111)  19794 

(151)  15/12/2016 

(181)  24/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/542 

(732)  FLAMAGAS, S.A.           

METALURGIA, 38-42 08038 

BARCELONA, ES 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)  CLIPPER 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Ҫakmak për duhanpirës; artikuj për duhanpirës; shkrepëse; kuti plini, kuti për 

çakmak; adapter-përshtatës për cigare; cigare elektrike, cigare elektrike, kamish elektrik; 

simulues per duhanpirës,përkatësisht, cigare elektrike, cigare dhe kamisha pa duhan, të cilat 

nuk janë për përdorim medicinal;  duhan   

 

 

 

(111)  19793 

(151)  15/12/2016 

(181)  24/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/543 

(732)   GIULIANI S.P.A. VIA PALAGI 2 – 

I-20129 MILANO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim ne industri, e posaçërisht ne industrinë 

farmaceutike dhe kozmetike   

3   Kozmetikë, e posaçërisht  preparate për pastrim, kujdesin dhe zbutjen e flokut; produkte 

për kujdesin e flokut për përdorim të jashtëm   

5   Preparate dietike, suplemente  vitaminose dhe minerale, preparate farmaceutike dhe 

parafarmaceutike për shendet, kujdesin dhe zbukurimin e lëkures dhe adnekseve te lëkurës; 

produkte dermatologjike  farmaceutike   
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(111)  19792 

(151)  15/12/2016 

(181)  24/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/544 

(732)  GIULIANI S.P.A. VIA PALAGI 2 – 

I-20129 MILANO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  BIOGENINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike, aminet biogenike te vetme ose ne kombinim me substance tjera   

3   Produkte për kujdesin e flokut për përdorim të jashtëm; shampona   

5   Integrator dietik te pasur me vitamina/minerale, produkte për kujdesin e lëkurës dhe 

pjesëve te lëkures (përkatësisht  ngrihja e flokut dhe thonjëve) për përdorim ne mjekësi   

 

 

 

(111)  19898 

(151)  13/01/2017 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/629 

(732)  U.S. PHARMACIA 

INTERNATIONAL, INC. 966 Hungerford 

Dr, Rockville, MD 20850, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Gripex 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike, preparatet analgjezike, preparatet anti-inflamatore, barna 

për uljen e temperaturës.   

 

 

 

(111)  19896 

(151)  12/01/2017 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/630 

(732)  U.S. PHARMACIA 

INTERNATIONAL, INC. 966 Hungerford 

Dr, Rockville, MD 20850, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Gripex Max  
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(511) 5   Produktet farmaceutike, preparatet analgjezike, preparatet anti-inflamatore, barna 

për uljen e temperatures.   

 

 

 

(111)  19895 

(151)  12/01/2017 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/631 

(732)  U.S. PHARMACIA 

INTERNATIONAL, INC. 966 Hungerford 

Dr, Rockville, MD 20850, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Gripex Hot Active Forte 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike, preparatet analgjezike, preparatet anti-inflamatore, barna 

për uljen e temperatures.   

 

 

 

(111)  19891 

(151)  12/01/2017 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/632 

(732)  U.S. PHARMACIA 

INTERNATIONAL, INC. 966 Hungerford 

Dr, Rockville, MD 20850, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Ibuprom 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike, preparatet analgjezike, preparatet anti-inflamatore, barna 

për uljen e temperaturës.   
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(111)  19877 

(151)  12/01/2017 

(181)  10/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/633 

(732)  U.S. PHARMACIA 

INTERNATIONAL, INC. 966 Hungerford 

Dr, Rockville, MD 20850, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Ibuprom Zatoki 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike, preparatet analgjezike, preparatet anti-inflamatore, barna 

për uljen e temperatures.   

 

 

 

(111)  19805 

(151)  20/12/2016 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/665 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28/32, avenue Victor 

Hugo 75116 Paris, France, FR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume; ujë tualeti; eau de parfum (ujë parfumi); deodorant për përdorim 

personal (parfumeri); vajra esenciale për përdorim personal; vajra për qëllime kozmetike; 

sapun të lëngshëm për përdorim personal; qumësht pastrues për qëllime tualeti; krem 

kozmetik, losione dhe produkte për kujdes të fytyrës; krem kozmetik, losione dhe produkte 

për kujdes të trupit; losione për heqje të grimit; produkte kozmetike dhe preparate për 

kujdes të lëkurës, humbje peshe, për banjë, ose për rezitje; maska bukurije; xhele banje dhe 

dushi; shkuma banje; losione flokësh dhe preparate për kujdes të flokëve; shamponë   

 

 

 

(111)  19807 

(151)  20/12/2016 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/666 

(732)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd.,          

9-19, Shimoshinjo 3-chome, 

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 

(540)  TAFLOTAN 
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533-8651, Japan, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(511) 5   Përgatitje farmaceutike; përgatitje veterinare; përgatitje diagnostifikimi për 

qëllime mjekësore; leukoplast për qëllime mjekësore;  bandazh për fashatim; material për 

mbushje të dhëmbëve; dyll i derdhur për dentistë; dezinfektues për qëllime higjienike, 

antiseptikë; përgatitje për shkatërimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë; detergjente për 

qëllime mjekësore; qafore antiparizite për kafshë   

 

 

 

(111)  19808 

(151)  20/12/2016 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/667 

(732)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd.,           

9-19, Shimoshinjo 3-chome, 

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 

533-8651, Japan, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”            Rr . 

Ilaz Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  OMPTERA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale për fashatim; material 

për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; përgatitje për shkatërimin e 

dëmtuesve; fungicidë, herbicidë.    

 

 

 

(111)  19806 

(151)  20/12/2016 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/668 

(732)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd.,           

9-19, Shimoshinjo 3-chome, 

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 

533-8651, Japan, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  COMVEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 
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për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale për fashatim; material 

për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; përgatitje për shkatërimin e 

dëmtuesve; fungicidë, herbicidë   

 

 

 

(111)  19816 

(151)  21/12/2016 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/669 

(732)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd.,           

9-19, Shimoshinjo 3-chome,  

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 

533-8651, Japan, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  TAPTIQOM  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale për fashatim; material 

për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; përgatitje për shkatërimin e 

dëmtuesve; fungicidë, herbicidë   

 

 

 

(111)  19817 

(151)  21/12/2016 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/670 

(732)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd.,           

9-19, Shimoshinjo 3-chome, 

Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 

533-8651, Japan, JP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”            Rr . 

Ilaz Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  LOYADA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale për fashatim; material 

për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; përgatitje për shkatërimin e 

dëmtuesve; fungicidë, herbicidë. 
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(111)  19820 

(151)  21/12/2016 

(181)  20/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/672 

(300)  014346563  08/07/2015  OH 

(732)  CRH Group Services Limited           

42 Fitzwilliam Square Dublin 2 Ireland, IE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  CRH 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale; ngjitës; resin artificial i papërpunuar; plastikë e papërpunuar, të gjitha 

për përdorim në industrinë e ndërtimit.    

6   Materiale nga metali për ndërtim; kullë silosi dhe kontejner të metalit; gypa the tuba nga 

metali; kontejnerë.  

17   Produkte izoluese dhe materiale.   

19   Çimento; asfalt; gëlqere; katran; bitum; materiale të ndërtimit jo metalike; agregate; 

dysheme, mure dhe kulme me pllaka; material për shtrim rruge; murosje; tulla; kullë silosi 

dhe kontenjerë te murosur ose betonit   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë në lidhje me ndërtimin dhe materialet e ndërtimit; 

materiale metalike për ndërtim; kullë silosi dhe kontejner të metalit; gypa dhe tuba nga 

metali; kontejnerë; produkte dhe materiale izoluese; çimento; asfalt; dysheme; mure dhe 

kulme me pllaka; shtrimi i materialeve; murosje;  tulla; silos dhe tanke te murosura ose te 

betonit.   

37   Shërbime gurore; ndërtesa; ndërtim dhe shërbime izoluese.   

40   Fabrikimi i qelqit; trajtimi i materialeve; riciklimi i materialeve.   

42   Inxhinieri; survejimi vëllimor; shërbime arkitektonike; ndërtues, tregtarë dhe ofrues të 

shërbimeve.   

 

 

 

(111)  19838 

(151)  22/12/2016 

(181)  20/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/673 

(300)  SI - 201570221  19/02/2015  SI 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d.,           

Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo 

mesto, SI (Slovenija), SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)  RALAGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  19811 

(151)  20/12/2016 

(181)  20/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/674 

(732)  Interbasic Holding S.r.l. Strada 

Settecamini 116 63811 Sant'Elpidio A Mare,  

Fermo, Italy, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  SCHIAPARELLI 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   xhaketa lëkure; jakne të lëkurës; pantallona të lëkurës; funde të lëkurës; maica të 

lëkurës; mantilla të lëkurës; tunika të gjata nga lëkura; pallto lëkure; rrypa të lëkurës; 

tregera të lëkurës; rrypa; rroba; jakne me mbushje; jakne; jakne nga leshi; xhempera; 

pantallona; farmerka; funda; fustana; xhaketa; pallto; pelerinë; mushama shiu; jakne 

rezistend ndaj frymes; xhemper te trashë; kmisha; maica; bluza; xhempera; mbathje; 

kominoshe gjumi;  robdëshambër; kostume për larje; të brendëshme të natës; kostume për 

not; penjoar; këmisha nate; fustan një pjesëshe; fustan dy pjesëshe; fustana për mbrëmje; 

shalla; shamia; kravata; mashne; rroba për meshkuj festive; këmisha për kostume; këmisha 

havai; bluza sportive; nën këmisha; polo maica; triko; blejzer; shorce; kanatiere sportive; 

këpuca; atlete sportive; shapka; kalaçe; këpucë me taka të vogla; këpucë të lëkurës; këpucë 

të gumës;kalaçe; këpuca për golf; çizme për shi; nallane të drurit; çizme për peshkatarë; 

patika për basketboll; këpucë elegante; këpucë në taka; këpucë për bjeshkëtari (hiking); 

patika për ragbi; patika për boks; patika për bejzboll; këpucë plastike; mbathje për plazhë; 

shtrojë për thembrash të mbrendshme; shtrojë për thembra për mbathje; pjesë të sipërme të 

mbathjeve; pjesë për këpucë me taka dhe çizme; shtrojë kundër rrëshitjes për këpucë dhe 

çizme;  maja të mprehta për këpuca; këpuca për shi; atlete për vrapim; këpuca për punë; 

këpucë kashte; atlete për gjimnastikë; çizme; këpucë për skijim; gjysëm çizme; çizme për 

borë; atlete për futboll; çizme me lidhëse; atlete për hokej; atlete për hendboll; espadrila të 

hapura ose mbyllura; sandalle; sandalle për larje; dorëza; dorëza për mbrojtje nga të ftohtit; 

dorëza të lëkurës; dorëza të thurura; kapela dhe kasketa; ballik (mbështjellës për kokë); 

kapela lëkure dhe kasketa.   

 

 

(111)  19810 

(151)  20/12/2016 

(181)  20/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/675 

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

(732)  IPEK KAGIT SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI          

Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No: 185,  

Levent – Istanbul / TURKEY, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

(540)   
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(511) 16   Letër, karton dhe mallra të bëra  nga këto materiale, do me thënë, peceta tavoline 

nga letra, facoleta lere, letër tualeti, peshqir letre, peshqir fytyre nga letra, grykore nga letra, 

mbulesa tavoline nga letra, shtroja tavoline nga letra, ornamente nga letra për mbrëmje 

argëtimi, sukulla per ta ferkuar trupin të bëra nga letra, peshqir për tharje nga letra, për 

përdorim mbrenda fushës së mosmbetjes dhe kujdesit geriatri; materiale plastike për 

paketim, do me thënë, çanta plastike, thasë dhe fleteë për mbështjellje dhe paketim; fletë 

plastike për mbështjellje; çanta (zarfe, çese) nga letra ose plastika; material libërlidhës; 

shkronja shtypi; gjësende të shrtypura; fotografi (të printuara); gjësende zyre; makina 

shkrimi, elektrike ose jo elektrike; rekuzita zyre, pso mobiljeve; materiale trajnimi dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); brusha për ngjyrosje   

 

 

 

(111)  19818 

(151)  21/12/2016 

(181)  20/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/676 

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

(732)  IPEK KAGIT SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI          

Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No: 185,  

Levent – Istanbul / TURKEY, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallra të bëra  nga këto materiale, do me thënë, peceta tavoline 

nga letra, facoleta lere, letër tualeti, peshqir letre, peshqir fytyre nga letra, grykore nga letra, 

mbulesa tavoline nga letra, shtroja tavoline nga letra, ornamente nga letra për mbrëmje 
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argëtimi, sukulla per ta ferkuar trupin të bëra nga letra, peshqir për tharje nga letra, për 

përdorim mbrenda fushës së mosmbetjes dhe kujdesit geriatri; materiale plastike për 

paketim, do me thënë, çanta plastike, thasë dhe fleteë për mbështjellje dhe paketim; fletë 

plastike për mbështjellje; çanta (zarfe, çese) nga letra ose plastika; material libërlidhës; 

shkronja shtypi; gjësende të shrtypura; fotografi (të printuara); gjësende zyre; makina 

shkrimi, elektrike ose jo elektrike; rekuzita zyre, pso mobiljeve; materiale trajnimi dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); brusha për ngjyrosje.  

 

   

 

 

 

(111)  19819 

(151)  21/12/2016 

(181)  20/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/677 

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

(732)  IPEK KAGIT SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI          

Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No: 185,  

Levent – Istanbul / TURKEY, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallra të bëra  nga këto materiale, do me thënë, peceta tavoline 

nga letra, facoleta lere, letër tualeti, peshqir letre, peshqir fytyre nga letra, grykore nga letra, 

mbulesa tavoline nga letra, shtroja tavoline nga letra, ornamente nga letra për mbrëmje 

argëtimi, sukulla per ta ferkuar trupin të bëra nga letra, peshqir për tharje nga letra, për 

përdorim mbrenda fushës së mosmbetjes dhe kujdesit geriatri; materiale plastike për 

paketim, do me thënë, çanta plastike, thasë dhe fleteë për mbështjellje dhe paketim; fletë 

plastike për mbështjellje; çanta (zarfe, çese) nga letra ose plastika; material libërlidhës; 

shkronja shtypi; gjësende të shrtypura; fotografi (të printuara); gjësende zyre; makina 

shkrimi, elektrike ose jo elektrike; rekuzita zyre, pso mobiljeve; materiale trajnimi dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); brusha për ngjyrosje.  

 

   

 

 

(111)  19809 

(151)  20/12/2016 

(181)  20/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/678 

(732)  Jysk A/S Sødalsparken 18 

8220 Brabrand Denmark, DK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 

(540)  DREAMZONE 
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(511) 20   “Mobilje, pasqyra, korniza per foto; jastëkët e ajrit, jo për qëllime mjekësore; 

jastekë ajrit, jo për qëllime mjekësore; dyshekët e ajrit, jo për qëllime mjekësore; hasër që 

përdoret për ndërrim të fëmijëve; shporta buke për furrtarë; perde bambu; shporta, jo prej 

metali; shufra mbajtëse në vaskë, jo prej metali; perde dekoruese për shtrat; pajisje krevati, 

jo prej metali; rrotë krevati, jo prej metali; bazë krevati; mbulesa krevati, me përjashtim të 

carcafëve; hasër shtrati; shtretër për kafshët shtëpiake; shtrat pa dyshek prej druri; jastak i 

hollë; raft shishesh; kuti prej druri ose plastike; sënduk për lodra; grepa apo mbajtësë 

rrobash, jo prej metali; rroba varëse; grepa, jo prej metali, për mbajtëset e rrobave; varëse 

për pallto; kontejnerët, jo prej metali; mbulesa për rroba; arka; unaza perdesh; mbajtëse të 

perdeve, jo prej materialit të tekstili; cilindër për perde; gardh perde; shufra perde; shkop 

perdesh; perde që lidhen nga mbrapa; shirita nga plastika për mobilje; freskore për 

përdorim personal, jo-elektrike; shportë; pasyre qe mbahen me dorë; varëse kapelash; 

shtretër të ujit, jo për qëllime mjekësore; tastierë për të varur çelësat; shkalle prej druri ose 

plastike; kuti letre, jo prej metali ose masoneri; mbajtëse revistash; hasra të lëvizshme apo 

mbulesa për lavaman; hasra kosha për foshnje; dyshekët; mbushje dysheku; celularët; 

pllakat e emrit, jo prej metali; kuti fole; kontejnerë paketimi nga plastika; rolete të mbyllta 

për errësim; jastekë për qëndrimin e kafshëve shtëpiake në to; jastëkë; pankartat nga druri 

ose plastikës; punime kashte, përveç hasrave; raft pjatash; kosh (hapsirë e rrethuar) për 

bebe; rrotëz që tërhiqet për lëvizjen e roleteve; raftet për deponi; rolete të rrëshqitshme për 

shtëpi; çanta gjumi për kampe; hasër për të fjetur; kolltuk me shkallë, jo nga metali, dyshek 

nga kashta, gërshet kashte; teha kashte; bombolë me vrimë nxjerrëse (dispenser) për 

peshqir, fikse, jo prej metali; tabaka, jo prej metali; varëse për ombrellë; platforma për të 

ndërruar fëmijun; xunkthi   

24   “Pëlhura të endura dhe produkte tekstili (jo të përfshira në klasat e tjera), carcafë shtrati 

dhe mbulesa për tavolinë.” 

 

   

 

 

(111)  19823 

(151)  21/12/2016 

(181)  21/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/680 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue   

New York, New York 10022, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GLICEMILLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastrues, lustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, 

locione flokësh; pluhur dhëmbësh   
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(111)  19834 

(151)  22/12/2016 

(181)  21/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/681 

(591)  Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e kaltër e 

hapur, ngjyrë bezh, ngjyrë e bruztë, ngjyrë e 

bardhë, ngjyrë e verdhë, ngjyrë e kuqe, 

ngjyrë korali e hapur, ngjyrë krem. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, R. Makedonija, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shampon për fëmijët me ekstrakt nga tërshëra. 

 

   

 

 

 

(111)  19833 

(151)  22/12/2016 

(181)  21/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/682 

(591)  Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e kaltër e 

hapur, ngjyrë bezh, ngjyrë e bruztë, ngjyrë e 

bardhë, ngjyrë e verdhë, ngjyrë e kuqe, 

ngjyrë korali e hapur, ngjyrë krem. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, R. Makedonija, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparat shkumues për dush për fëmijët me ekstrakt nga tërshëra   
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(111)  19846 

(151)  22/12/2016 

(181)  21/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/683 

(591)  E kuqe, e kaltërt, e bardhë, me verdhë, 

portokalli 

(732)  ETI GIDA  SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11.Cadde ESKISEHIR  

TURKEY, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   piskota, çokolada, kuleq, kreker-pjekina, vafle, torte, të thekura, ëmbëlsira, 

akullore, akull për ngrënje.  

 

   

 

 

 

(111)  19831 

(151)  22/12/2016 

(181)  22/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/684 

(300)  Z-201570233  23/02/2015  SI 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d.,           

Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo 

mesto, SI (Slovenija), SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  SEPTABENE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.    

 

 

 

(111)  19821 

(151)  21/12/2016 

(181)  22/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/685 

(300)  30 2015 000 601.7  27/01/2015  DE 

(732)  WIRTGEN GROUP Holding GmbH           

Reinhard-Wirtgen-Straße 2 53578 

Windhagen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

(540)   
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(511) 1   “Medium filtrues i substancave kimike dhe jo kimike (të përfshirë në këtë klasë); 

përbërje për mbështjelljen e sipërfaqes (substanca kimike), përvec ngjyrave; ngjitës për 

përdorim industrial; përgatesa për shërim (përgatesa kimike për përdorim në industri); 

antifriz; përbërje për fikjen e zjarrit; përgatesa për ftohje; solucione kimike dhe përgatesa 

pastrimi për sistemet e ftohjes; elektrolite dhe ujë për bateri; fluide hidraulike; ngjitës kimik 

për karburant, lëndë djegëse, lubrifikues dhe vajra industriale; substanca kimike për 

pastrimin e gazrave dalëse në proceset kimike; substancat kimike për reduktimin e emetimit 

të ndotësve në gazrat dalëse nga makinat me djegie të brendshme; deterxhentë për përdorim 

në prodhim dhe industri; urea (komponim organik) për përdorim industrial; agjentë për 

lirim kimik; substanca kimike, materiale kimike dhe përgatesa kimike dhe elemente 

natyrore; kripëra industriale; rrëshira të papërpunuara dhe sintetike; stuko, mbushës dhe 

xhelatina për përdorim në industri; komponime për ngjitjen e gomave; çimento për 

ndreqjen e artikujve të dëmtuar.”    

4   “Vajra dhe yndyra industriale; vaj motorik; vaj për ingranazhe; lubrifikues; përgatesa 

për largimin e pluhurit; përgatesa për absorbimin e pluhurit, larja e pluhurit dhe lidhja e 

pluhurit; shtojca jo kimike për karburantë, lëndë djegëse, lubrifikues dhe vajra industrial; 

karburantë (përfshirë lëngje distiluese motorike) dhe karburante për ndriçim; yndyra, dyllë 

dhe fluide industriale; agjentë lirues në formë të vajrave dhe yndyrave; shtojca lidhur me 

mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

6   “Hekurishte dhe pajisje metalike; mallra metalike, në veçanti materiale ndërtimore, 

tanke, silo, kontejnerë, artikuj transportues, artikuj për deponim, artikuj për paketim, 

rezervoarë, kova për mbeturina, arka sigurie, gypa, zorrë, kabllo (jo elektrike), tela (jo 

elektrik), zingjirë (përvec stolive të çmuara), unaza (përvec stolive të çmuara), ndërtesa, 

ndërtesa lëvizëse, gardhe, materiale përforcuese, dryna, celësa, unaza për celësa, doreza, 

shula dere, kapak, rulo, unaza mbyllëse, karfica mbyllëse, karfica metalike, mbërthyese, 

trarë, shina, mure, panele, rripa, rripa për mbajtjen e ngarkesave, paleta, dado, vidha, kunja, 

disqe, spesor, mbërthyes, pjesë për fiksim, shtupa, qafore të rregullueshme, mengene 

gypash, mengene zorrësh, shirita, tapa, kapak, gremc (pjesë të vogla të pajisjeve metalike), 

gozhda, karfica (gjëra të vogla nga pajisjet metalike), percina, trina, targa regjistrimi, 

baraka, rripa mbrojtës, ekrane mbrojtëse dhe mure mbrojtëse; struktura metalike; kanxha 

metalike dhe konektorë për gypa, zorra dhe kabllo; rrjeta teli dhe garza; materiale të 

papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara nga metali (që nuk adaptohen për përdorim 

specifik); pllaka dhe pjata, në veçanti pllaka dhe pjata për mbrojtjen e makinave dhe 

pjesëve të veturave; shufra për saldim; shenja metalike dhe panele sinjalizuese (të 
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pandricueshme dhe jo mekanike); cilindra metalik për gaz të kompresuar ose lëngje (të 

zbrazta); vetura dhe makina modele (ornamente) nga metali i rëndomtë; pjesë dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

7   “Pajisje mekanike për ndërtim, punimin e tokës, thërmim, përzierje, përpunim, minim 

dhe bujqësi; pompa, kompresorë, gjeneratorë dhe ventilatorë; robotë; pajisje për lëvizje dhe 

trajtim; pajisje për ngritje; makina për trajtimin e materialeve dhe për prodhim; motorë, 

instrumente për transmetimin e energjisë dhe pjesë gjenerike të makinave; kushineta të 

makinës dhe komponentë për transmetimin e energjisë (përvec për vetura tokësore); filtra 

(pjesë të makinave ose motorëve); mbështjellëse filtrash (pjesë të makinave ose motorëve); 

makina për hedhje; makina për fshirje, pastrim, larje dhe shpëlarje; makina ndërtimore; 

mjete për ndërtim mekanik, pneumatik, hidraulik dhe elektrik (përvec atyre manuale); 

makinat e lojërave të fatit; makinat për minim; makinat për përpunim; makinat për reciklim, 

në veçanti makinat për riciklimin e sipërfaqeve të rrugëve; makinat për demolim; makinat 

bujqësore; pajisjet bujqësore (përvec atyre manuale); makinat për ndërtimin e rrugëve; 

makinat për ndërtimin e kanaleve; makinat për shpuarjen e tuneleve; makinat për punimin e 

tokës; makinat për stabilizimin e dheut; makinat për bluarje, në veçanti makinat për 

bluarjen e rrugës; makinat për përbarimin e rrugëve; makinat për bërjen, zbatimin dhe 

largimin e sipërfaqeve të rrugës; përziersit dhe shtruesit (makinat për lidhjen, zgjidhjen, 

përpunimin dhe transmetimin e sipërfaqes së tokës); makinat për ngrohje, në veçanti për 

riplastifikimin e sipërfaqeve të rrugës; makinat për punimin e rrugëve; makinat për 

riparimin e rrugëve; makinat për përpunimin e sipërfaqeve të rrugëve; makinat për 

demolimin e rrugëve; makinat për përmbarimin e asfaltit (makina); makinat për shtruarjen e 

asfaltit; makinat për shtrimin e blloqeve; makinat për përmbarimin dhe mirëmbajtjen e 

sipërfaqeve rrugore; makinat për strukturimin e sipërfaqeve rrugore; makinat për ndërtimin 

e betonit;  makina për ndërtimin e trotuarve (makina); ushqyes (makina); makina ushqyese; 

njësi ushqyese për makinat dhe instalimet industriale; makina për mihjen e sipërfaqes 

(makina me mihje të hapur); makina për mihje nëntokësore (underground mining 

machines); rrafshues (makina); ndarës (makina); makina për zmerilim; makina për gropim; 

makina për kompresim; pajisje për kompresim; kompresues; rulo (makina ndërtimore); 

tokmak (makina); vibratorë (makina); makina për qeljen e tokës; makina për ndërtimin e 

gropave të mbeturinave; makina për shpërndarje; makina për spërkatje; makina për prerje; 

makina për klasifikim (përvec atyre për para); makina dhe instalime për thërmim; 

komunitor për materialet e ngurta; thërmues; makina për punimin e gurit dhe xehes; makina 

dhe instalime për shoshitje; sita (elektrike); makina rulo (makina); ushqyes reciprok 

(makina); makina për përierje dhe instalime për përzierje, në veçanti makina dhe instalime 

për përzierjen e betonit dhe asfaltit; makina për ndarje; ngacmues; makina për hedhje 

automatike; makina për filtrim; makina për ngarkim; makina për transportim; makina për 

thyerjen, ndarjen, klasifikimin, larjen, tharjen, ngacmimin, hedhjen, filtrimin, ngarkimin 

dhe transportimin e asfaltit, bitumenit, betonit, gurit, materialeve të papërpunuara, 

materialeve të vlefshme ose mbeturinave; instalimet përpunuese për thyerjen, thërmimin, 

sitjen, ndarjen, klasifikimin, larjen, tharjen, përzierjen, ngacmimin,largimin, pastrimin, 

transportimin dhe ngarkimin e asfaltit, bitumenit, materialeve të papërpunuara ose 

materialeve të çmuara; vinca; krika ngritës (makina); makina për prodhimin dhe punimin e 

polimerëve, bitumenit, betonit dhe asfaltit; instalime për largimin e pluhurit për qëllime të 

pastrimit; ngacmues për qarkullimin e mediumeve të lëngshme; konvejer; instalime 

transmetuese; rripa konvejeri; zingjir konvejeri; konvejer kovë; ngarkues hopper (makina); 
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çikrik; platforma ngritëse; cikrika ngritës; transformues të presionit; intesnifikues të 

presionit (makina); pjesë të makinave sic janë mjetet, mbajtës të mjeteve, perdah, dalta, 

mbajtës daltash, lopata, cekana, mjete për bluarje, mjete për prerje, mjete për kompresim, 

mjete për thyerje, mjete për thërmim, koka spërkatëse, pajisje spërkatëse, daulle, goma 

rrotulluese, mbështjellje të daulleve, ndarës magnetik, shasia, zingjirë që janë pjesë të 

shasisë, shasi nën vagon, ngrohës për sipërfaqe të rrugëve, rulo, shirita, rripa, rrotull 

rripash, pajisje për tension, kanxha, transmision, boshte, çivia, komponentë për 

transmetimin e energjisë, kulla ashensori, dorashka, ftohës, rampa për ngarkim, daulle 

osciluese dhe vibruese, makina vibruese dhe osciluese, motor reaktiv, ndarës, kapak, 

valvula, valvula rrëshqitëse, rregullator, krema për diell, vibratorë, rulo, rulo për shina, rulo 

me shtytje, mbulesa, zingjirë, zingjirë kruese, ingranazh, cilindra, pistona, shufra pistoni, 

kushineta, bosht transmetimi, zingjirë, maje të turjelës, shpërndarës pneumatik, lubrifikues, 

sisteme alarmimi, pjesë të trupit të veturës, timona, pasqyra, rezervoar, parakolp, ulluk, 

shufër shtupe, blloka rrëshqitës, goma, dhëmbëzor për transmision, dhëmbëzor për 

fluturim, kllapa të kushinetave, spango, pllaka hidraulike, pllaka vibratorë (pllaka për 

kompresimin e vibracionit), amortizator, brusha, krues, shufra për thyerje dhe thërmim, 

gryka për thyerje dhe thërmim, kona për theyrje dhe thërmim, hinka, rotorë, valvula clack, 

sita, skarë, sisteme për frenim, frena, veshje për frena, mbrojtëse frenash dhe këpucë 

frenash; mjete manuale (përveca atyre që operohen); mjete për makina; mjete për 

prodhimin e energjisë; mjete mekanike; mjete automatike; mjete hidraulike (përvec atyre 

manuale); mjete pneumatike (përvec atyre manuale); pajisje mekanike për ngritjen dhe 

uljen e makinave dhe pjesëve të makinave; gypa që janë pjesë të makinave; mekanizmat për 

kontroll mekanik, hidraulik dhe pneumatik; mbështjellëse për pjesët e makinave, në veçanti 

për daulle dhe për gomat e rulove; tarpaulin i adaptuar për përdorim me makina; 

mbështjellje të adaptuara për përdrorim me makina; kandele; startues; presa për montim; 

krik (makina); krik elektrik, pneumatik dhe hidraulik; makina për saldim; aparate elektrike 

për saldim; aparate për saldim që operohen me gas; cekan pneumatik; filtra për motorë; 

kllapa kushinete për makina; rrota për makina; rripa për motorë; pulexha për rripë; zingjirë 

dhe bosht transmisioni (përvec për vetura tokësore); gypa për nxjerrjen e gazrave; 

zhurmëmbytës; radiatorë dhe kapak për radiotorë të motorëve; hinka mekanike për lirim; 

rampa metalike për ngarkim (makina); ashensor; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

8   “Mjete dhe pajisje dore (që operohen me dore), në veçanti për trajtimin e materialeve 

dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; mjete për ngritje; pompa manuale për lubrifikues 

dhe vajra dhe yndyra industriale; pajisje manuale për lirimin e lubrifikantëve dhe vajrave 

dhe yndyrave industriale; daulle për tundjen dhe shpështjellimin e spangove dhe litarëve; 

mengene; krik manual; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë 

klasë.”    

9   “Aparate dhe instrumente shkencore, për survejim, fotografike, kinematografike, optike, 

për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), kontrollim, rregullim, shpëtim të 

jetës dhe mësim; aparate njësi, dhe sisteme kontrolluese elektronike; aparate dhe 

instrumente për përcimin, fikjen, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose 

kontrollimin e rrymës; aparate dhe instrumente për fotografim, incizim, transmetim, pranim 

ose riprodhim të zërit, fotografive ose të dhënave; pajisje për komunikim; bartës të të 

dhënave për bartjen e fotografive, zërit dhe të dhënave; makina kalkuluese; pajisje për 

përpunimin e të dhënave; kompjuterë; softurë dhe harduarë kompjuterik; pjesët periferike të 
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kompjuterit; aparat për fikjen e zjarrit; të dhëna të incizuara; teknologji informative dhe 

pajisje audiovisuale; magnete, magnetizues dhe demagnetizues; aparate, instrumente dhe 

kabllo për elektricitet; pajisje optike, zmadhues dhe korrigjues; pajisje për siguri, sigurim, 

mbrojtje dhe sinjalizim; pajisje për navigim, udhëheqje, pozicionim, gjurmim, identifikim 

dhe për krijimin e hartave; instrumente për navigim; instrumente, pajisje dhe kontrollues 

për matje, zbulim dhe monitorim; instrumente, pajisje dhe aparate për matje, dhe për ta 

treguar ngurtësinë, shkallën e kompresimit, kapacitetin për bartjen e ngarkesës dhe 

temperatura e tokës, në veçanti sipërfaqes së rrugës dhe dheut; rregullatorët e temperaturës; 

pajisjet dhe aparatet elektrike dhe elektronike, si dhe pajisjet e përbëra nga mallrat e tilla, 

për qëllime të telematikës, telekomunikacionit dhe përpunimit të të dhënave; aparate, 

instrumente, softuerë dhe harduerë për identifikim, monitorimin, operimin, kontrollimin 

nga larg dhe testimin teknik të produkteve nga inxhinjeria mekanike dhe elektrike, 

produkteve për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, 

veetura, aparate dhe makina; pajisje për testim dhe kontrollim të cilësisë; instrumente për 

testim elektrik; aparate elektrike dhe elektronike për vlerësimin e operimit dhe gabimeve të 

produkteve nga inxhinjeria mekanike dhe elektrike, produkte për inxhinjeri strukturore, 

inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, vetura, aparate dhe makina; kërkime 

shkencore dhe aparate laboratorike; njësi filtruese për përdorim laboratorik; aparate për 

analizim dhe diagnostikim (që nuk janë për qëllime mjekësore); simulatorë; pajisje për 

dozim; pajisje lazerike, me rreze infra të kuqe dhe me ultrazë (që nuk janë për qëllime 

mjekësore); lazerë (që nuk janë për qëllime mjekësore); ndërprerës; kuti kontrolluese 

elektrike, kabinet për ndërprerës dhe pllaka kontrolluese; panele kontrolluese elektrike; 

joysticks; senzorë; detektorë; dioda për emetimin e dritës; bori për sinjalizim; sirena; shenja 

ndriçuese; refelektorë optik; pasqyra optike; aparate për radio transmetim dhe pranim; 

antena; antena ajrore si aparate për komunikim; transmetues; pranues optik dhe elektrik; 

aparate sinjalizuese dhe panele sinjalizuese nga metali (ndriçuese ose mekanike); pllaka 

treguese; instrumente, pajisje dhe parate për nivelizim; ndarës elektrostatik; aparate për 

kontrollim nga distanca; pajisje elektrike dhe elektronik për ngritjen dhe uljen e makinave 

ose pjesëve të makinave; treguesit e nivelit të vajit; komponentët për qarqe elektrike; kabllo 

dhe tela (elektrike); komponentë për lidhje elektrike; rele elektrik; siguresa; terminale 

(elektrike); qarqe elektrike dhe pllaka me qarqe; pajisje audio dhe radio pranues; zmadhues; 

barazues grafik; bateri; mbushës baterish; zmadhues elektrik; veshje mbrojtëse dhe 

siguruese për mbrojtje kundër aksidentit ose lëndimit; këpucë mbrojtëse; helmetë mbrojtës; 

syze, në veçanti syze mbrojtëse për mbrojtjen e syve dhe syze dielli; filmat e ekspozuar për 

qëllim arsimore; filmat kinematografik për qëllime arsimore; kartelat e koduara; pjesët dhe 

pajisjet për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

11   “Instalimet për përpunim industrial; instalimet për përpunim kimik; aparatet dhe 

instalimet për ndricim, ngrohje, avull, zierje, ftohje, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë; 

karburantet dhe instalimet për përcimin e gazrave të liruar; instalimet dhe pajisjet sanitare; 

instalimet për furnizim me ujë; djegësit, ngrohësit e ujit dhe ngrohësit; elementet për 

ngrohje elektrike; radiatorët (ngrohja); shufrat për ngrohje; ndricimi; reflektorët ndricues; 

luminairet; dritat e gjata; pocat ndricuese; ndricuesit e dorës; filtrate për përdorim 

industrial; filtrate e ajrit; filtrate e gazit; filtrate e ujit; instalimet industrial për filtrimin e 

lëngjeve dhe gazrave; instalimet për gazrat, lëngjet dhe masat e ngurta të grumbulluara; 

aparatet dhe instalimet për largimin e substancave të ndotura nga gazrat, lëngjet dhe masat 

e ngurta; aksesorët rregullues dhe sigurues për instalimet e ujit dhe gazit; aparatet dhe 
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instalimet për ventilim dhe kondicionim të ajrit; aparatet dhe instalimet për pastrimin e ajirt, 

gazit dhe ujit; ndezësit; ngrohësit për vajra dhe yndyra; sobat; instalimet dhe aparatet për 

ngrohjen dhe zierjen e asfaltit dhe bitumenit; kazanat për shkrirje të asfaltit dhe bitumenit; 

instalimet e polimerizimit; instalimet për largimin e pluhurit për qëllime të ventilimit; 

shkëmbyesit e nxehtësisë; spërkatësit për ujitje; pipëzat për ujitje përmes spërkatjes; pjesët 

dhe pajisjet për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshirë në këtë klasë.”    

12   “Vetura dhe konvejer; traktorë; makina për përzierjen e betonit; rezervoar; rimorkio për 

rezervoarë; vetura për transportim; traktor në formë të kamionëve; rimorkio për bartjen e 

ngarkesave; shasi për vetura; vagona; timona; rrota; goma; goma pneumatike; goma me 

kaucuk të ngurtë; fellne të rrotave; gypa të brendshëm për goma; mbështjellëse riparuese 

për goma dhe goma të brendshe për goma; zingjirë për veturat motorike; shina për vetura; 

shina të pandërprera; pajisje për vrapim me shina të pandërprera ose me shina të kaucukut 

për veturat me shina; jastëkat e shinave për shinat e pandërprerë; mekanizmat për 

transmetimin e energjisë, përfshirë makinat dhe motorat, për veturat tokësore; komponenet 

për transmetimin e energjisë për veturat tokësore; zingjirët dhe bosthet transmetuese për 

veturat tokësore; pjesë të shasisë për vetura; radiator për vetura; shasi; sisteme për frenim, 

frena, mbrojtës frenash, këpucë frenash dhe mbështjellëse frenash për vetura; krues për 

goma; fshesa xhami; tarpaulin të adaptuar për përdorim me vetura dhe rimorkio të veturave; 

mbështjellëse të adaptuara për përdorim me vetura dhe rimorkio të veturave; sisteme të 

alarmimit për vetura; pasqyra për vetura; pompa për bicikleta; pompa ajri për goma; pjesë 

dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

14   : “Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, dhe imitimet e tyre; gurë dhe perla të 

çmueshme. Dhe imitimet e tyre; veturat dhe makinat model (ornament) të bëra nga metali i 

çmueshëm; stoli ari; instrumente horologjike dhe kronometrike; stoli ari dhe kuti orësh; 

unaza për çelsa; statuja, figura, ornamente, monedha dhe dhurata të bëra ose të 

mbështjellura me metale ose gurë të çmueshëm ose gjysmë të çmueshëm, ose imitimet e 

tyre; punime arti nga metali i çmueshëm; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

16   “Letër; karton; material për printer; mallra nga letra; pajisje për zyre; pajisje për shkrim 

dhe vulosje; lapsa; stilolapsa të ndryshëm; lapsa; materiale për vizatim; kuti për pajisjet për 

zyre dhe materialet për vizatim; pikturat; fotografitë; kartolinat; kartolinat me piktura; 

kartolinat për urime; dekalkomaniat; karta (përvec për lojra); print grafik; diagrame; plane; 

harta nga letra ose plastika elastike; gazeta; revista; libra; broshura; katalog; libra referues; 

doracak; fletore; kalendar; albume; shënues libri; vula; etiketa (jo nga tekstili); dekorim dhe 

materiale arti dhe media; zarfa për pajisjet e zyrës; brushat e piktorëve; rekuizita të zyrës 

(përvec mobiljeve); material udhëzues dhe mësimor (përvec aparateve); punime arti dhe 

figura nga letra dhe kartoni, dhe modele arkitekturale; slitë nga letra ose kartoni; materiale 

filtrimi nga letra; çanta dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje nga letra, kartoni 

ose plastika; produkte nga letra për një përdorim; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

17   “Mbyllës, plumbues dhe mbushës; material për izolim, hedhje dhe pengim; gypa 

elastik, zorrë elastike dhe pjesë të tyre, përfshirë valvulat; gypat dhe zorrët jo metalike (që 

nuk janë për qëllime ndërtimi); kanxha dhe konektor jo metalik për gypa, zorrë dhe kabllo; 

produkte gjysmë te përpnuara nga plastika; plastika në formë të fletave, pëlhurave, 

blloqeve, shufrave dhe gypave; materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara (që 

nuk adaptohen për ndonjë përdorim specifik), të përfshirë në këtë klasë, sic janë poliesteri, 
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fibrat minerale, pëlhurat nga plastika elastike (përvec për paketim), plastikat gjysmë të 

përpunuara, fibra plastik (që nuk përdoret në tekstil), plastikat e recikluara, elastomerët, 

materialet sintetike dhe kompozite, sic janë fibrat e karbonit, celulozë acetati, fibrat e qelqit 

dhe leshi i qelqit, celuloza, fibrat e impregnuar me rrëshira sintetike; produktet e 

përpunuara ose gjysmë të përpunuara (të adaptuara për përdorim specifik), të përfshirë në 

këtë klasë, sic janë kallëpi nga ebaniti, kallëpi nga kauçuku për përdorim në prodhimin e 

skajeve të rrugës, kauçuku gjysmë i përpunuar në formë të kallpëeve, plastikat kallëp 

gjysmë të përpunuara me injektim, materiale për amortizim, materiale për paketim, zbutës 

të vibracionit, statujat dhe punimet e artit sic janë figurat nga kauçuk dhe pëlhurat 

dekorative nga plastika e që janë produkte gjysmë të përpunuara, pëlhura për dritare (të 

lyera), mbështjellëse kauçuku për komponentët elektrike, mbështjellëse kauçuku për 

ndërprerës, pëlhura maskuese nga plastike (përvec për paketim), mbështjellëse daullesh nga 

kaucuku (produkte gjysmë të përpunuara), unaza mbyllëse, çivia cilindrike, armatura, 

konektorë, hapës (përvec mbërthyesve për gypa), membrana mbyllëse dhe materiale 

sintetike filtruese gjysmë të përpunuara, shirita ngjitës, fasha dhe pëlhura, veshje, materiale 

për riparimin e gomave, shirita për ngjitje, artikuj mbrojtës nga kauçuku, pëlhura mbrojtëse 

nga asbesti, shirit kauçuku, unaza kauçuku, mbajtëse kauçuku, mbështetëse kauçuku dhe 

mbyllës plastike; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në 

këtë klasë.”    

18   “Valixhe, çanta, dhe bartës tjerë; çanta shpine; ombrella dhe parasol; shufra për ecje; 

takëme kuajsh; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë 

klasë.”    

20   “Rezervoar (jo nga metali ose guri), në veçanti për ruajtjen e gazrave, lëngjeve dhe 

materialeve të ngurta; vetura dhe makina model (ornamente) nga plastika, gjipsi ose druri; 

rezervoar, dhe mbyllës të tyre; kontejner (jo nga metali); shkallë dhe shkallë lëvizëse (jo 

nga metali); ekrane, tezga dhe shenja; mallra jo metalike sic janë dryri, celësat, unazat e 

celësave, mbajtëse plastike, shula dere, valvula, mbërthyes, pjesë për vidhosje, kapëse, 

kanxha  dhe konektor, rafte, shina, çivia, zingjirë, gremca, fiksues, mbërthyes gypash, 

mbërthyes zorrës, kapëse plastike për kabllo, kallëp, varëse për stringla, targa regjistrimi, 

mbrojtës, mbështetës, mbështetës duarsh, materiale forcuese, unaza, shufra, boshte plastike, 

unaza hapëse, unaza mbyllëse, dado, vidha, kunja, bulona, gozhda, tapa, spango, adapterë, 

stap, shtiza, jastëk për thithje, etiketa, tërheqës tensioni, pjesë të tentave, mbajtës për 

peshqirë dhe tabaka nga letra; statuja, figura dhe punime arti dhe ornamente dhe dekorime, 

të përfshirë në këtë klasë; mobilje; arka druri dhe paleta (jo nga metali); pjesë dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë; varëse rrobash.”    

21   “Qelqe, porcelain dhe enë dheu, që nuk përfshihen në klasat tjera; instrumentet për 

pastrim dhe artikuj për pastrim; fshesa; kova; shtamba, hinka, lesh celiku; brusha (jo për 

pikturim); artikuj për kopsht, sic janë pajisjet për spërkatje, pipëza për pajisjet spërkatëse, 

kavanoz për ujitje, spërkatës uji, spërkatës për kopsht dhe pipëza për zorrë; vetura dhe 

makina modele (ornamente) nga guri, qelqi dhe porcelani; statuja, figura, pllaka, dhe 

punime arti, të përfshirë në këtë klasë; qelqe të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara (që 

nuk adaptohen për përdorim specifik); enë kuzhine dhe amvisërie; hapës shishesh; krehës 

dhe sfungjerë; takëm për tavolinë, takëm për zierje, dhe kontejnerë; pajisje kozmetike dhe 

për toalet si dhe artikuj për banjo; lugë për këpucë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”  
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25   “Veshje; mbathje; veshje për kokë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

28   “Vetura dhe makina model (të klasifikuar); vetura dhe makina model (lodra); lodra, 

lojëra, dhe xhingla; artikuj dhe pajisje sporti; dekorime festive dhe bredha artificial për 

krishtlindje; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshirë në këtë 

klasë.”    

34   “Artikuj të duhanpirësve, në veçanti shkrepsa; take tuke; qibrita; pjesë dhe pajisje për 

të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

35   “Menaxhim i biznesit; administrim biznesi; reklamim; shpërndarje e reklamave; 

qiradhënie e hapësirave reklamuese; shërbime të marketingut dhe promovimit të shitjes; 

këshilldhënie e administrimit të biznesit; këshilldhënie afariste dhe organizative; shërbime 

për informata afariste; demonstrime të produkteve dhe shërbime për prezantimin e 

produktit, gjithashtu përmes internetit; realizimi dhe organizimi i panaireve për qëllime 

komerciale dhe reklamuese; shërbime për informatat mbi tregti komerciale dhe 

konsumatorë, sic janë shërbimet e ankandit, organizimi I kontakteve afariste, shërbime për 

blerje kolektive, vlerësimet lidhur me cështjet komerciale, aranzhimi i konkurrencës, 

shërbime për agjenci afariste, shërbime të importit dhe eksportit, shërbime për negociata 

dhe ndërmjetësim, shërbime të porosisë, shërbime për krahasimin e çmimeve, shërbime të 

përvetësimit për palë të treta, shërbime të prenotimit; shërbime të analizës, kërkimeve dhe 

informatave; përpunimi i të dhënave (funksionet e zyrës); grumbullimi elektronik i të 

dhënave; përpilimi dhe sistematizimi i të dhënave dhe informatave në databazat 

elektronike; menaxhemi i cilësisë, sic janë optimizimi i procesit përmes planifikimit 

organizativ; përpilimi i statistikave; analiza e kostos-përfitimit; analiza e kostos dhe 

çmimit; studimet afariste lidhur me shfrytëzimin e kapaciteteve; menaxhimi i projekteve 

afariste; menaxhimi i projekteve organizative dhe menaxhimi organizativ i veturave dhe 

flotave, dhe këshilldhënie përgatëse organizative dhe afariste; operimi me informata, 

ankesa dhe urgjenca gjithashtu online, sic janë grumbullimi dhe përcjellja e kërkesave të 

konsumatorëve ose ankesave të konsumatorëve përmes telefonit ose mjeteve elektronike; 

shërbimet për agjencitë e importit-eksporit; oraret organizative për kohën e operimit dhe 

lokacionin e produkteve të inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, produktet për inxhinjeri 

strukturore, inxhinjeri civile dhe mihje, instalime industriale, vetura, aparate dhe machines; 

shërbime për rilokim afarist; kërkime për sponzorizim; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu përmes internetit, në lidhje me mediumet filtruese, ngjitës për përdorim 

industrial, përbërje për fikjen e zjarrit, përgatesa për ftohje, elektrolite dhe ujë për bateri, 

fluide hidraulike, shtojca kimike për karburante, lëndë djegëse, lubrifikues dhe vajra 

industrial, detergjentë për përdorim në prodhim dhe industri, urea (komponim organik), 

substanca kimike, materiale kimike përgatesa kimike, elemente natyrore, kripëra 

industriale, rrëshira të papërpunuara dhe sintetike, pelte për përdorim në industri, mbushëse 

për përdorim në industri, xhel për përdorim në industri, gomave nënshkrimin komponimet, 

çimentos për riparim artikuj të dëmtuara, vajra industriale dhe yndyrnave, vaj motori, 

përgatitjet e naftës, lubrifikantë, pluhur hequr veshje, përgatitjet për pluhur thithjen, pluhur 

dhe pluhur të detyrueshme, aditivëve jo-kimike për lëndë djegëse, djegëse, lubrifikantë dhe 

vajra industriale, lëndë djegëse (duke përfshirë edhe lëngjet motorike), lëndë djegëse e 

ndriçimit, yndyrnave industriale, dyll dhe lëngje, agjentë lirues në formën e vajrave dhe 

yndyrnave, hekurishte, e vogël Materialet artikuj të pajisjeve metalike, mallrat metalike, 
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kapanoneve, struktura metalike, lidhëse dhe lidhëse për tuba, tuba, zorrë dhe kabllove, 

rrjeta teli dhe fasha, të papërpunuara dhe gjysmë-përpunuara prej metali (jo të përshtatura 

për përdorim të veçantë), fletë dhe pllaka, fletë dhe pllaka për mbrojtjen e makinës dhe 

automjeteve pjesë, shufra saldim, shenja metalike dhe panelet sinjalizim (jo-shkëlqen dhe 

jo-mekanike), cilindra metalike për gaz të kompresuar apo lëngjeve (bosh), automjete të 

modelit dhe makina (stolitë) të bërë nga metalike të zakonshme, pajisjet mekanike për 

ndërtim, punimin e tokës, shkatërrimtar, përzierjen, përpunimin, minierave dhe bujqësisë, 

pompa, kompresorë, gjeneratorë, ventilatorë, robotë, duke lëvizur dhe trajtimin e pajisjeve, 

heqjen dhe pajisjet, makina për trajtimin e materialeve dhe për prodhimin, motorët , makina 

për transferimin e energjisë, pjesë gjenerike makinë, bashkim makinë dhe të transmetimit të 

energjisë përbërësit (përveç për automjetet tokësor), filtra dhe filtra mbështjellës (pjesë të 

makinave apo motorëve), makina Farmaceutike, gjithëpërfshirës, pastrim, larje dhe makina 

shpëlarje, makina e ndërtimit, mekanike, pneumatike dhe zbaton ndërtimit elektrike (përvec 

atyre manuale), makina fituese, makina të minierave, makina të përpunimit, riciklimit 

makina, makina për riciklimin e sipërfaqeve rrugore, makina rrënim, makina bujqësore, 

zbaton bujqësore (përvec atyre manuale), makinat e ndërtimit të rrugëve, makinat e 

ndërtimit kanali, tuneli i mërzitshëm makina, makina të punës tokës, makina stabilizimin e 

tokës, makina bluarje, makina bluarje rrugë, rrugë parëve, makina për bërjen, zbatimin dhe 

heqjen e sipërfaqeve rrugore, përziersit dhe shtruesit (makina për lidhjen, ndarjen, 

përpunimin dhe ritransmetimi i sipërfaqeve rrugore), makina për ngrohje, makina ngrohjes 

për riplastifikimin e sipërfaqeve të rrugëve, makina pune rrugë, makina për riparimin e 

rrugëve , makina për përpunimin e sipërfaqeve rrugore, makina për prishjen e rrugëve, 

parëve asfalt, asfalt hapur makina, makina bllok Shtrim, makina për të përfunduar dhe 

mirëmbajtjen e sipërfaqeve rrugore, makina për sipërfaqet strukturimin e rrugëve, makina 

betoni ndërtimit, trotuareve, daljet, makina të ushqyerit , njësi të ushqyerit për Makinat dhe 

instalimet industriale, minator sipërfaqe (makinat e minierave të hapura hedhur), nivelues 

(makina), ndarësit (makina), makina për zmaltim, gërmimi makina, ngjeshja makina, 

ngjeshja zbaton, kompresor, rulo (makinat e ndërtimit), tokmakë (makina), Vibrators 

(makina), makina të dheut, makina për ndërtimin e deponisë së mbeturinave, përhapjen 

makina, makina për spërkatje, , makina për prerja, makina për sortim(përveç për para), 

Makina për demolim dhe instalimet, comminutors për të ngurta materiale, crushers, guri 

dhe ore pune makina, makina kërkuar dhe instalimet, sitave (elektrike), ekranet rul 

(makina), reciprok ushqyesit (makina), makina përzierjen dhe instalimet, konkrete dhe 

asfalt përzierjen Makinat dhe instalimet, makina theyerje, ndarje, klasifikim, larje, 

ngacmim, duke dhënë, filtrim, ngarkimin dhe transportimin, instalimet përpunimit për të 

thyer, shkatërrimtar, duke kërkuar, që ndan, klasifikon, përzierje, ngacmim, duke dhënë, 

pastrimin, transportin dhe ngarkimin e asfaltit, bitum, materialeve të papërpunuara apo 

materiale të vlefshme, vinça, heqjen Jacks (makina), makina për bërjen e dhe punojnë në 

polimere, bitum, beton dhe asfalt, instalimet pluhurit hequr për qëllime të pastrimit, 

agjitatorëve për qarkullimin media të lëngshme, shiritat, instalimet përcjellë, shirita 

transportues, zinxhirët transportues, shiritat kovë , ngarkues plesht (makina), pjesë të 

makinave sic janë mjetet, mbajtës të mjeteve, perdah, dalta, mbajtës daltash, lopata, cekana, 

mjete për bluarje, mjete për prerje, mjete për kompresim, mjete për thyerje, mjete për 

thërmim, koka spërkatëse, pajisje spërkatëse, daulle, goma rrotulluese, mbështjellje të 

daulleve, ndarës magnetik, shasia, zingjirë që janë pjesë të shasisë, shasi nën vagon, 

ngrohës për sipërfaqe të rrugëve, rulo, shirita, rripa, rrotull rripash, pajisje për tension, 
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kanxha, transmision, boshte, çivia, komponentë për transmetimin e energjisë, kulla 

ashensori, dorashka, ftohës, rampa për ngarkim, daulle osciluese dhe vibruese, makina 

vibruese dhe osciluese, motor reaktiv, ndarës, kapak, valvula, valvula rrëshqitëse, 

rregullator, krema për diell, vibratorë, rulo, rulo për shina, rulo me shtytje, mbulesa, 

zingjirë, zingjirë kruese, ingranazh, cilindra, pistona, shufra pistoni, kushineta, bosht 

transmetimi, zingjirë, maje të turjelës, shpërndarës pneumatik, lubrifikues, sisteme 

alarmimi, pjesë të trupit të veturës, timona, pasqyra, rezervoar, parakolp, ulluk, shufër 

shtupe, blloka rrëshqitës, goma, dhëmbëzor për transmision, dhëmbëzor për fluturim, kllapa 

të kushinetave, spango, pllaka hidraulike, pllaka vibratorë (pllaka për kompresimin e 

vibracionit), amortizator, brusha, krues, shufra për thyerje dhe thërmim, gryka për thyerje 

dhe thërmim, kona për theyrje dhe thërmim, hinka, rotorë, valvula clack, sita, skarë, sisteme 

për frenim, frena, veshje për frena, mbrojtëse frenash dhe këpucë frenash; mjete manuale 

(përveca atyre që operohen); mjete për makina; mjete për prodhimin e energjisë; mjete 

mekanike; mjete automatike; mjete hidraulike (përvec atyre manuale); mjete pneumatike 

(përvec atyre manuale); pajisje mekanike për ngritjen dhe uljen e makinave dhe pjesëve të 

makinave; gypa që janë pjesë të makinave; mekanizmat për kontroll mekanik, hidraulik dhe 

pneumatik; mbështjellëse për pjesët e makinave, në veçanti për daulle dhe për gomat e 

rulove; tarpaulin i adaptuar për përdorim me makina; mbështjellje të adaptuara për 

përdrorim me makina; kandele; startues; presa për montim; krik (makina); krik elektrik, 

pneumatik dhe hidraulik; makina për saldim; aparate elektrike për saldim; aparate për 

saldim që operohen me gas; cekan pneumatik; filtra për motorë; kllapa kushinete për 

makina; rrota për makina; rripa për motorë; pulexha për rripë; zingjirë dhe bosht 

transmisioni (përvec për vetura tokësore); gypa për nxjerrjen e gazrave; zhurmëmbytës; 

radiatorë dhe kapak për radiotorë të motorëve; hinka mekanike për lirim; rampa metalike 

për ngarkim (makina); ashensor, pompa manuale për lubrifikues dhe vajra dhe yndyra 

industriale; pajisje manuale për lirimin e lubrifikantëve dhe vajrave dhe yndyrave 

industriale; daulle për tundjen dhe shpështjellimin e spangove dhe litarëve; mengene; krik 

manual, Aparate dhe instrumente shkencore, për rilevim, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), kontrollim, rregullim, 

shpëtim të jetës dhe mësim; aparate njësi, dhe sisteme kontrolluese elektronike; aparate dhe 

instrumente për përcimin, fikjen, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose 

kontrollimin e rrymës; aparate dhe instrumente për fotografim, incizim, transmetim, pranim 

ose riprodhim të zërit, fotografive ose të dhënave; pajisje për komunikim; bartës të të 

dhënave për bartjen e fotografive, zërit dhe të dhënave; makina kalkuluese; pajisje për 

përpunimin e të dhënave; kompjuterë; softurë dhe harduarë kompjuterik; pjesët periferike të 

kompjuterit; aparat për fikjen e zjarrit; të dhëna të incizuara; teknologji informative dhe 

pajisje audiovisuale; magnete, magnetizues dhe demagnetizues; aparate, instrumente dhe 

kabllo për elektricitet; pajisje optike, zmadhues dhe korrigjues; pajisje për siguri, sigurim, 

mbrojtje dhe sinjalizim; pajisje për navigim, udhëheqje, pozicionim, gjurmim, identifikim 

dhe për krijimin e hartave; instrumente për navigim; instrumente, pajisje dhe kontrollues 

për matje, zbulim dhe monitorim; instrumente, pajisje dhe aparate për matje, dhe për ta 

treguar ngurtësinë, shkallën e kompresimit, kapacitetin për bartjen e ngarkesës dhe 

temperatura e tokës, në veçanti sipërfaqes së rrugës dhe dheut; rregullatorët e temperaturës; 

pajisjet dhe aparatet elektrike dhe elektronike, si dhe pajisjet e përbëra nga mallrat e tilla, 

për qëllime të telematikës, telekomunikacionit dhe përpunimit të të dhënave; aparate, 

instrumente, softuerë dhe harduerë për identifikim, monitorimin, operimin, kontrollimin 
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nga larg dhe testimin teknik të produkteve nga inxhinjeria mekanike dhe elektrike, 

produkteve për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, 

veetura, aparate dhe makina; pajisje për testim dhe kontrollim të cilësisë; instrumente për 

testim elektrik; aparate elektrike dhe elektronike për vlerësimin e operimit dhe gabimeve të 

produkteve nga inxhinjeria mekanike dhe elektrike, produkte për inxhinjeri strukturore, 

inxhinjeri civile dhe minim, instalime industriale, vetura, aparate dhe makina; kërkime 

shkencore dhe aparate laboratorike; njësi filtruese për përdorim laboratorik; aparate për 

analizim dhe diagnostikim (që nuk janë për qëllime mjekësore); simulatorë; pajisje për 

dozim; pajisje lazerike, me rreze infra të kuqe dhe me ultrazë (që nuk janë për qëllime 

mjekësore); lazerë (që nuk janë për qëllime mjekësore); ndërprerës; kuti kontrolluese 

elektrike, kabinet për ndërprerës dhe pllaka kontrolluese; panele kontrolluese elektrike; 

joysticks; senzorë; detektorë; dioda për emetimin e dritës; bori për sinjalizim; sirena; shenja 

ndriçuese; refelektorë optik; pasqyra optike; aparate për radio transmetim dhe pranim; 

antena; antena ajrore si aparate për komunikim; transmetues; pranues optik dhe elektrik; 

aparate sinjalizuese dhe panele sinjalizuese nga metali (ndriçuese ose mekanike); pllaka 

treguese; instrumente, pajisje dhe parate për nivelizim; ndarës elektrostatik; aparate për 

kontrollim nga distanca; pajisje elektrike dhe elektronik për ngritjen dhe uljen e makinave 

ose pjesëve të makinave; treguesit e nivelit të vajit; komponentët për qarqe elektrike; kabllo 

dhe tela (elektrike); komponentë për lidhje elektrike; rele elektrik; siguresa; terminale 

(elektrike); qarqe elektrike dhe pllaka me qarqe; pajisje audio dhe radio pranues; zmadhues; 

barazues grafik; bateri; mbushës baterish; zmadhues elektrik; veshje mbrojtëse dhe 

siguruese për mbrojtje kundër aksidentit ose lëndimit; këpucë mbrojtëse; helmetë mbrojtës; 

syze, në veçanti syze mbrojtëse për mbrojtjen e syve dhe syze dielli; filmat e ekspozuar për 

qëllim arsimore; filmat kinematografik për qëllime arsimore; kartelat e koduara, Instalimet 

për përpunim industrial; instalimet për përpunim kimik; aparatet dhe instalimet për ndricim, 

ngrohje, avull, zierje, ftohje, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë; karburantet dhe 

instalimet për përcimin e gazrave të liruar; instalimet dhe pajisjet sanitare; instalimet për 

furnizim me ujë; djegësit, ngrohësit e ujit dhe ngrohësit; elementet për ngrohje elektrike; 

radiatorët (ngrohja); shufrat për ngrohje; ndricimi; reflektorët ndricues; luminairet; dritat e 

gjata; pocat ndricuese; ndricuesit e dorës; filtrate për përdorim industrial; filtrate e ajrit; 

filtrate e gazit; filtrate e ujit; instalimet industrial për filtrimin e lëngjeve dhe gazrave; 

instalimet për gazrat, lëngjet dhe masat e ngurta të grumbulluara; aparatet dhe instalimet 

për largimin e substancave të ndotura nga gazrat, lëngjet dhe masat e ngurta; aksesorët 

rregullues dhe sigurues për instalimet e ujit dhe gazit; aparatet dhe instalimet për ventilim 

dhe kondicionim të ajrit; aparatet dhe instalimet për pastrimin e ajirt, gazit dhe ujit; 

ndezësit; ngrohësit për vajra dhe yndyra; sobat; instalimet dhe aparatet për ngrohjen dhe 

zierjen e asfaltit dhe bitumenit; kazanat për shkrirje të asfaltit dhe bitumenit; instalimet e 

polimerizimit; instalimet për largimin e pluhurit për qëllime të ventilimit; shkëmbyesit e 

nxehtësisë; spërkatësit për ujitje; pipëzat për ujitje përmes spërkatjes, vehicles, 

conveyances, trailers for motor land vehicles, shasi për vetura; vagona; timona; rrota; 

goma; goma pneumatike; goma me kaucuk të ngurtë; fellne të rrotave; gypa të brendshëm 

për goma; mbështjellëse riparuese për goma dhe goma të brendshe për goma; zingjirë për 

veturat motorike; shina për vetura; shina të pandërprera; pajisje për vrapim me shina të 

pandërprera ose me shina të kaucukut për veturat me shina; jastëkat e shinave për shinat e 

pandërprerë; mekanizmat për transmetimin e energjisë, përfshirë makinat dhe motorat, për 

veturat tokësore; komponenet për transmetimin e energjisë për veturat tokësore; zingjirët 
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dhe bosthet transmetuese për veturat tokësore; pjesë të shasisë për vetura; radiator për 

vetura; shasi; sisteme për frenim, frena, mbrojtës frenash, këpucë frenash dhe mbështjellëse 

frenash për vetura; krues për goma; fshesa xhami; tarpaulin të adaptuar për përdorim me 

vetura dhe rimorkio të veturave; mbështjellëse të adaptuara për përdorim me vetura dhe 

rimorkio të veturave; sisteme të alarmimit për vetura; pasqyra për vetura; pompa për 

bicikleta; pompa ajri për goma, Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre, dhe imitimet e tyre; 

gurë dhe perla të cmueshme. Dhe imitimet e tyre; veturat dhe makinat model (ornament) të 

bëra nga metali i cmueshëm; stoli ari; instrumente horologjike dhe kronometrike; stoli ari 

dhe kuti orësh; unaza për celsa; statuja, figura, ornamente, monedha dhe dhurata të bëra ose 

të mbështjellura me metale ose gurë të cmueshëm ose gjysmë të cmueshëm, ose imitimet e 

tyre; punime arti nga metali i cmueshëm, Letër; karton; material për printer; mallra nga 

letra; pajisje për zyre; pajisje për shkrim dhe vulosje; lapsa; stilolapsa të ndryshëm; lapsa; 

materiale për vizatim; kuti për pajisjet për zyre dhe materialet për vizatim; pikturat; 

fotografitë; kartolinat; kartolinat me piktura; kartolinat për urime; dekalkomaniat; karta 

(përvec për lojra); print grafik; diagrame; plane; harta nga letra ose plastika elastike; gazeta; 

revista; libra; broshura; katalog; libra referues; doracak; fletore; kalendar; albume; shënues 

libri; vula; etiketa (jo nga tekstili); dekorim dhe materiale arti dhe media; zarfa për pajisjet 

e zyrës; brushat e piktorëve; rekuizita të zyrës (përvec mobiljeve); material udhëzues dhe 

mësimor (përvec aparateve); punime arti dhe figura nga letra dhe kartoni, dhe modele 

arkitekturale; slitë nga letra ose kartoni; materiale filtrimi nga letra; çanta dhe artikuj për 

paketim, mbështjellje dhe ruajtje nga letra, kartoni ose plastika, Mbyllës, plumbues dhe 

mbushës; material për izolim, hedhje dhe pengim; gypa elastik, zorrë elastike dhe pjesë të 

tyre, përfshirë valvulat; gypat dhe zorrët jo metalike (që nuk janë për qëllime ndërtimi); 

kanxha dhe konektor jo metalik për gypa, zorrë dhe kabllo; produkte gjysmë te përpnuara 

nga plastika; plastika në formë të fletave, pëlhurave, blloqeve, shufrave dhe gypave; 

materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara (që nuk adaptohen për ndonjë 

përdorim specifik), të përfshirë në këtë klasë, sic janë poliesteri, fibrat minerale, pëlhurat 

nga plastika elastike (përvec për paketim), plastikat gjysmë të përpunuara, fibra plastik (që 

nuk përdoret në tekstil), plastikat e recikluara, elastomerët, materialet sintetike dhe 

kompozite, sic janë fibrat e karbonit, celulozë acetati, fibrat e qelqit dhe leshi i qelqit, 

celuloza, fibrat e impregnuar me rrëshira sintetike; produktet e përpunuara ose gjysmë të 

përpunuara (të adaptuara për përdorim specifik), të përfshirë në këtë klasë, sic janë kallëpi 

nga ebaniti, kallëpi nga kauçuku për përdorim në prodhimin e skajeve të rrugës, kauçuku 

gjysmë i përpunuar në formë të kallpëeve, plastikat kallëp gjysmë të përpunuara me 

injektim, materiale për amortizim, materiale për paketim, zbutës të vibracionit, statujat dhe 

punimet e artit sic janë figurat nga kauçuk dhe pëlhurat dekorative nga plastika e që janë 

produkte gjysmë të përpunuara, pëlhura për dritare (të lyera), mbështjellëse kauçuku për 

komponentët elektrike, mbështjellëse kauçuku për ndërprerës, pëlhura maskuese nga 

plastike (përvec për paketim), mbështjellëse daullesh nga kaucuku (produkte gjysmë të 

përpunuara), unaza mbyllëse, çivia cilindrike, armatura, konektorë, hapës (përvec 

mbërthyesve për gypa), membrana mbyllëse dhe materiale sintetike filtruese gjysmë të 

përpunuara, shirita ngjitës, fasha dhe pëlhura, veshje, materiale për riparimin e gomave, 

shirita për ngjitje, artikuj mbrojtës nga kauçuku, pëlhura mbrojtëse nga asbesti, shirit 

kauçuku, unaza kauçuku, mbajtëse kauçuku, mbështetëse kauçuku dhe mbyllës plastike, 

Valixhe, çanta, dhe bartës tjerë; çanta shpine; ombrella dhe parasol; shufra për ecje; takëme 

kuajsh, Rezervoar (jo nga metali ose guri), në veçanti për ruajtjen e gazrave, lëngjeve dhe 
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materialeve të ngurta; vetura dhe makina model (ornamente) nga plastika, gjipsi ose druri; 

rezervoar, dhe mbyllës të tyre; kontejner (jo nga metali); shkallë dhe shkallë lëvizëse (jo 

nga metali); ekrane, tezga dhe shenja; mallra jo metalike sic janë dryri, celësat, unazat e 

celësave, mbajtëse plastike, shula dere, valvula, mbërthyes, pjesë për vidhosje, kapëse, 

kanxha  dhe konektor, rafte, shina, çivia, zingjirë, gremca, fiksues, mbërthyes gypash, 

mbërthyes zorrës, kapëse plastike për kabllo, kallëp, varëse për stringla, targa regjistrimi, 

mbrojtës, mbështetës, mbështetës duarsh, materiale forcuese, unaza, shufra, boshte plastike, 

unaza hapëse, unaza mbyllëse, dado, vidha, kunja, bulona, gozhda, tapa, spango, adapterë, 

stap, shtiza, jastëk për thithje, etiketa, tërheqës tensioni, pjesë të tentave, mbajtës për 

peshqirë dhe tabaka nga letra; statuja, figura dhe punime arti dhe ornamente dhe dekorime, 

të përfshirë në këtë klasë; mobilje; arka druri dhe paleta (jo nga metali) Qelqe, porcelain 

dhe enë dheu, që nuk përfshihen në klasat tjera; instrumentet për pastrim dhe artikuj për 

pastrim; fshesa; kova; shtamba, hinka, lesh celiku; brusha (jo për pikturim); artikuj për 

kopsht, sic janë pajisjet për spërkatje, pipëza për pajisjet spërkatëse, kavanoz për ujitje, 

spërkatës uji, spërkatës për kopsht dhe pipëza për zorrë; vetura dhe makina modele 

(ornamente) nga guri, qelqi dhe porcelani; statuja, figura, pllaka, dhe punime arti, të 

përfshirë në këtë klasë; qelqe të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara (që nuk adaptohen 

për përdorim specifik); enë kuzhine dhe amvisërie; hapës shishesh; krehës dhe sfungjerë; 

takëm për tavolinë, takëm për zierje, dhe kontejnerë; pajisje kozmetike dhe për toalet si dhe 

artikuj për banjo; lugë për këpucë, varës teshash, Veshje; mbathje; veshje për kokë, Vetura 

dhe makina model (të klasifikuar); vetura dhe makina model (lodra); lodra, lojëra, dhe 

xhingla; artikuj dhe pajisje sporti; dekorime festive dhe bredha artificial për krishtlindje, 

Artikuj të duhan pirësve, në veçanti shkrepsa; take tuke; qibrita, si dhe pjesë dhe pajisje për 

mallrat e lartpërmendura; qiraja, qiradhënia dhe qiramarrja e mallrave të ndërlidhura me 

ofrimin e të gjitha shërbimeve të lartpërmednrua, të përfshirë në këtë klasë; këshilldhënie 

dhe shërbime informative lidhur me të gjitha shërbimet e lartpërmendura, të përfshirë në 

këtë klasë.”    

36   “Shërbimet e sigurimit, shërbimet e patundshmërisë; ndërmjetësimi në lënien e pengut; 

shërbime financiare, monetare dhe bankare; ngritja e fondeve dhe sponsorizimi; shërbimet e 

menaxhimit financiar dhe shërbimet e menaxhimit të pronës së paluajtshme; shërbimet e 

financimit; këshilldhënia financiare, vlerësimet; analizat financiare; financimi dhe 

shërbimet e financimit; aranzhimi i financimit dhe ngritjes së fondeve; shërbimet e 

qiradhënies dhe blerjes; këshilldhënia lidhur me financimin, ngritjen e fondeve, qiradhënien 

dhe blerjes; shërbimet e fletëobligacioneve, dhe garancisë; qiraja, qiradhënia dhe qiramarrja 

e mallrave që kanë të bëjnë me ofrimin e të gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të 

përfshirë në këtë klasë; shërbimet e këshilldhënies dhe informatave lidhur me të gjitha 

shërbimet elartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

37   “Ndërtim; Mbikëqyrje e ndërtimi; konsulencë e ndërtimit; qira, qiramarrje dhe 

qiradhënie e makinave të ndërtimit; ndërtim dhe demolim; Shërbimet e minierave; 

shërbime për lëvizjen e tokës; ndërtimi i rrugëve; ndërtimi i kanalit; ndërtimi i gropave të 

mbeturinave; inxhinieri strukturore dhe civile; shërbime të thërmimit në lidhje me 

materialet e ngurta (të përfshirë në këtë klasë); shërbimet e instalimit, pastrimit, ripartimit 

dhe mirëmbajtjes në lidhje me harduerët kompjuterik, produktet e inxhinjerisë mekanike 

dhe elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime 

industriale, vetura, aparate dhe makina dhe pjesë të tyre; instalim, pastrim, riparim dhe 

mirëmbajtje në lidhje me strukturat, në veçanti ndërtesat, kanalet dhe rrugët; instalimi, 
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pastrimit, riparimi dhe mirëmbajtja e strukturave metalike; mbrojtja nga ndryshku; 

përdorimi i mbështjelljeve të sipërfaqes, në veçanti mbështjelljeve mbrojtëse; riparimi i 

kabineteve; qiraja, qiramarrja dhe qiradhënia e mallrave që kanë të bëjnë me ofrimin e të 

gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë.”    

38   “Shërbimet e telekomunikimit; shërbimet e komunikimit për shkëmbinimin e të 

dhënave në formë elektronike; komunikimi përmes transmetimit digjital, radios, 

kompjuterit, internetit, satelitit, telematikëve dhe kabllove; shërbimet telematike (të 

përfshirë në këtë klasë); dhënia e qasjes në databazat elektronike dhe rrjeteve elektronike të 

komunikimit; dhënia me qira e qasjes me kufizim kohor në databazat elektronike dhe 

rrjeteve elektronike të komunikimit; qiraja, qiradhënia dhe qiramarrja e mallrave që kanë të 

bëjnë me ofrimin e të gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë; 

shërbimet e këshilldhënies dhe informative të lidhura me shërbimet e lartpërmendura, të 

përfshirë në këtë klasë; dhënia me qira e qasjes me kufizim kohor për të mundësuar 

përdorimin e softuerit online që nuk mund të shkarkohet.”    

41   “Arsimimi; udhëzimi; organizimi, aranzhimi dhe realizimi i kurseve, punishteve dhe 

seminarëve; trajnimi, në veçanti në lidhje me sigurinë në punë dhe operimin, përdorimin, 

riparimin dhe mirëmbajtjen e veturave, aparateve dhe makinave, dhe pjesëve të tyre; 

shërbimet e një objekti trajtnues për marrjen e patent shoferit; ofrimi i shërbimeve të 

arsimimit përmes klubeve; argëtimi; organizimi dhe realizimi i lotarive, garave dhe 

kontesteve; ofrimi i shërbimeve të klubeve të fansave; dhënia e shërbimeve të argtësimit në 

klube; aktivitetet sportive dhe kulturore; publikimi dhe raportimi; prodhimi i filmave për 

qëllime arsimore; qiraja, qiradhënia dhe qiramarria e mallrave që ndërlidhen me ofrimin e 

të gjitha shërbimeve të lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë; shërbimet e 

këshilldhënies dhe informative të lidhura me shërbimet e lartpërmendura, të përfshirë në 

këtë klasë.”    

42   “Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe të kërkimit; analiza industriale dhe 

shërbimet e kërkimit; planifikim teknik dhe këshilldhënie; planifikimi teknik i projektit; 

planifikimi i ndërtiit; shërbimet e IT-së, që dotë thotë zhvillimi, programimi, instalimi, 

realizimit, azhurnimi, mirëmbajtja dhe riparimi i softuerëve kompjuterik, zhvillimi i 

harduerit kompjuterik, shërbimet hosting, sofuteri si shërbim [SaaS], dhënia me qira e 

softuerit, harduerit kompjuterik dhe objekteve përcjellëse, këshilldhënia IT, shërbimet 

këshilldhënëse dhe informative, sigurimi IT, shërbimet e mbrojtjes dhe restaurimit, 

shërbimet e dublikimit dhe shndërrimit të të dhënave, shërbimet për kodimin e të dhënave, 

analiza dhe diagnostikimi kompjuterik, kërkimi dhe zhvillimi dhe realizimi i kompjuterëve 

dhe sistemeve kompjuterike, shërbimet kompjuteri për menaxhim të projekteve, selektimi i 

të dhënave, shërbimet kompjuterike, shërbimet teknologjike lidhur me kompjuterët, 

shërbimet e rrjeteve kompjuterike, azhurnimi i kartelave të memories në sistemet 

kompjuterike, shërbimet për migrimin e të dhënave, ofrimi i të dhënave mbi pozicionin dhe 

sinjalet korrigjuese satelitore, azhurnimi i uebfaqeve për palët e treta dhe monitorimi i 

sistemeve kompjuterike përmes qasjes nga distanca; testimi, vërtetimi dhe kontrolli i 

cilësisë; këshilldhënia teknike në lidhje me produktet e inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, 

produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeria civile dhe minimi, instalimet industriale, 

veturat, aparatet dhe makinat, dhe pjesët e tyre; këshilldhënia në lidhje me operimin e 

veturave, aparateve dhe makinave, dhe pjesët e tyre; këshilldhënia teknike në lidhje me 

ndërtimin; këshilldhënia teknike në lidhje me përpunimin, thërmimin dhe përzierjen e 

gazrave, lëngjeve ose materialeve të ngurta (të përfshirë në këtë klasë); shërbimet e 
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dizajnimit; shërbimet e inxhinjeringut; kërkimet në fushën e inxhinjerisë mekanike, 

inxhinjerisë elektrike dhe ndërtimit; kërkimi gjeologjik dhe prospektet; kërkimi dhe 

zhvillimi i produkteve; zhvillimi i proceseve industriale; zhvillimi i produkteve të reja dhe 

teknologjive për palët e treta; zhvillimi i produkteve të inxhinjerëisë mekanike dhe 

elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalime 

industriale, vetura, aparate dhe makina, dhe pjesë të tyre; planifikimi dhe dizajnimi 

ndërtimor; testimi i sigurisë dhe testimi teknik (gjithashtu përmes qasjes nga distanca) i 

harduerit kompjuterik, softuerit kompjuterik, produkteve të inxhinjerisë mekanike dhe 

elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, instalimet 

industriale, veturat, aparatet dhe makinat, dhe pjesët e tyre; korrigjimi i problemeve dhe 

diagnostikimi i gabimeve në lidhje me harduerin kompjuterik, softuerin kompjuterik, 

produktet e inxihinjerisë mekanike dhe elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, 

inxhinjeri civile dhe minim,  instalimet industriale, veturat, aparatet dhe makinat, dhe pjesët 

e tyre; kontrollimi nga distanca, monitorimi nga distanca, mirëmbajtja nga distanca dhe 

gjurmimi elektronik i harduerit kompjuterik, softuerit kompjuterik, produktet e inxhinjerisë 

mekanike dhe elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile dhe minim, 

instalimet industriale, veturat, aparatet dhe makinat, dhe pjesët e tyre; shërbimet e matjeve; 

përgatitja e rivelimeve teknike; shërbimet e parashikimit të motit; zhvillimet teknike të 

modeleve dhe koncepteve për tu zbatuar për operimin, prodhimin dhe logjistikën e 

ndërmarrjeve komerciale; planifikimi dhe zhvillimi i projekteve ndërtimore dhe projekteve 

për përpunimin, thërmimin dhe përzierjen e gazrave, lëngjeve dhe materialeve të ngurta; 

shërbimet laboratorike; shërbimet kimike; shërbimet fizike; shërbimet arkitekturore; 

vizatimi teknik; planifikimi urban; planifikimi teknik i ndërtimit; zhvillimi teknik i 

koncepteve të përdorimit për harduer kompjuterik, softuer kompjuterik, produktet e 

inxhinjerisë mekanike dhe elektrike, produktet për inxhinjeri strukturore, inxhinjeri civile 

dhe minim, instalimet industriale, veturat, aparatet dhe makinat, dhe pjesët e tyre; 

menaxhimi i projtektit teknik; shërbimet e testimit teknik; shërbimet teknologjike, që do të 

thotë gjenerimi dhe analizimi i të dhënave në lidhje me proceset e ndërtimit dhe proceset e 

përpunimit, thërmimit dhe përzierjes së gazrave, lëngjeve dhe materialeve të ngurta; 

vlerësimi teknik i të dhënave lidhur me proceset e ndërtimit dhe proceset e përpunimit, 

thërmimit dhe përzierjes së gazrave, lëngjeve dhe materialeve të ngurta; qiraja, qiradhënia 

dhe qiramarrja e mallrave që ndërlidhen me ofrimin e të gjitha shërbimeve të 

lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë; incizimi elektronik i të dhënave; shërbimet e 

këshilldhënies dhe informative të lidhura me shërbimet e lartpërmendura, të përfshirë në 

këtë klasë.”  
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(511) 7   Starter për motorë dhe makina; rregullator (pjesë të makinave); menaxhues të 

shpejtësisë për makina dhe motorë; kontrollues elektronik të shpejtësisë për motorë 

elektrik; motorë elektrik, kombinime të tyre me shtytje të ndryshme të shpejtësisë; 

reduktues motorik për operimin e roletave, mbulesave, perdeve, dritareve, dyerve garazhe, 

portave dhe grilave; mikser; pompa (pjesë të makinave ose motorëve); valvule (pjesë të 

makinave).   

9   Pajisje dhe instrumente shkencore, elektrike dhe elektronike për transport, shpërndarje, 

transformim, akumulim, rregullim, filtrim, matje, sinjalizim, kontroll ose operim të 

energjisë elektrike, që do të thotë, komponimet elektrike dhe elektronike për pajisje dhe 

instrumente të tilla, sic janë shufrat e autobusëve, kabllot elektrike, transformuesit, 

riparuesit, gjysmë përçuesit, reletë elektrik, kondenzatorët, nxitësit, kapacitorët, siguresat, 

starterët, matësit e kohës, ndërprerësit e sigurisë, ndërprerësit e shtypjes, panelet, qendrat e 

ngarkesës, komutatorët, kontaktorët, pajisjet për monitorimin e energjisë, pajisjet për 

matjen elektrike, sensorët, kontrollet e mjeteve elektrike, shtytës të ndryshëm të shpejtësisë, 

kuti për kabllo, shirit për gara; produkte automatike siç janë sisteme numerike për kontroll 

dhe komunikim, kontrollues logjik, panele kontrolluese; shndërrues statik; programerë; 

harduer dhe softuer kompjuterik në fushën e shpërndarjes elektrike, kontrolli dhe 

automatizimi industrial, sistemet për furnizim elektrik për kompjuterë; shndërrues; bateri; 

akumulatorë; pajisje për furnizim, filtrim, transformim, mirëmbajtje dhe ruajtje të energjisë 

elektrike; makinat për shpërndarje automatike, makina për kalkulim, pajisje kompjuterike 

dhe për përpunimin e të dhënave në fushën e shpërndarjes elektrike; kontrollet e dritës; 

kontrollet e perdes elektrike; sistemet për kontroll klimatik i përbërë nga termostatet 

digjitale, kondicioner ajri, pajisje për ngrohje dhe kontrollimin e ventilimit; termostatet; 

sensorët e temperaturës; shtupat dhe prizat elektrike; prizat elektrike; prizat e lëvizshme; 

blloqet me priza të shumëfishta; ndërprerës i qarkut; panele të ndërprerësve të qarkut; 

ndërprerës të qarkut elektrik; ndërprerës të energjisë elektrike; ndërprerës dritash; 

ndërprerës elektrik; sisteme ndriçimi që përbëhen nga sensorët e dritës dhe ndërprerësit; 

ndërprerësit e energjisë elektrike; furnizim i pandërprerë i energjisë elektrike; sisteme 

baterish për energji shtesë; mbrojtës të rritjes së energjisë; mbrojtës të rritjes së tensionit të 

rrymës; ndërprerës kalimtar të rritjes së tensionit me teknologjinë për kondicionimin e 

energjisë; pajisje për kondicionimin e energjisë; sisteme automatike për ndërtesa dhe shtëpi 

që përbëhen nga kontrolluesit pa tela dhe me tela, ekrane me prekje, pajisje kontrolluese, 

dhe softuerë për pajisje, ndriçim, HVAC, pajisje për argëtim shtëpiak,  sigurim dhe 

monitorim i energjisë elektrike në shtëpi dhe ndërtesa tjera si dhe aplikacione kontrolluese; 

operatorë nga distanca për ndërprerjen e qarqeve; aparate elektrike të tilla si stacionet 

ngarkuese për mbushjen e pajisjeve elektrike; detektorë të lëvizjes; aparate për shndërrimin 
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e rrezatimin elektronik në energji elektrike, të tillë si modulet solare fotovoltaike; 

kontrollues programues dhe aktuatorë që gjurmojnë optikat koncentruese në diell për 

maksimizimin e marrjes së energjisë solare; sisteme të sigurisë që përbëhen nga softueri 

dhe hardueri për dërgimin e fotografive, video incizimeve, statusit të alarmit, planeve të 

ndërtimit, dhe informatat tjera në një stacion nga distanca; alarme elektrike dhe elektronike 

kundër vjedhjes dhe thyerjes; alarme elektronike të dyerve; produkte të sigurisë të tilla si 

sisteme të hyrjes që përbëhen nga tampon me prekje dhe dyer sigurie, kamera sigurie, dhe 

video incizime; alarme zjarri dhe pajisje për evakuim emergjent të tilla si panele 

kontrolluese për alarmin e zjarrit, detektorë të tymit, detektorë të nxehjes, dhe pajisje 

njoftimi të zëshme dhe të dukshme; matës kohor për kontrollimin e ndriçimit; antena 

televizive; antena satelitore; adapterë të rrjetit kompjuterik, ndërpresë, ruter dhe hub; 

konektorë kablosh; priza të rrjetit telefonik dhe kompjuterik; harduer të rrjetit kompjuterik; 

monitorë elektronik dhe module monitori për monitorimin e konsumit të elektricitetit dhe 

emetimit të gazit serë; komponentët audio elektronik për përdorim në ndërtesa dhe shtëpi të 

tillë si sistemet zanore, zmadhuesit, pranuesit, akorduesit, zmadhuesit, para-zmadhuesit, 

stabilizuesit, gramafonat, CD player, shndërruesit nga digjital në analog, dhe audio player 

digjital përmes rrjetit; kontrolli i ndërtimit, aparatet elektronik për menaxhim dhe 

komandim, të tilla si: aparate dhe instrumente për analizën, përgatitjen, inspektimin, 

matjen, sinjalizimin, rregullimin, caktimin, monitorimin, mirëmbajtjen, mbikëqyrjen, 

dizajnin, menaxhimin, kontrollimin dhe kontrollimin nga distanca të ndriçimit, nxehjes, 

ftohjes, lagështisë, ventilimit, kondicionimit të ajrit, konsumit të energjisë, sigurisë nga 

zjarri, sistemet për kontrollimin e qasjes dhe menaxhimin e energjisë; aparatet dhe 

instrumentet elektrike ose elektronike për kontrollimin dhe kontrollimin nga distanca të 

motorëve operues që përdoren për roleta, rrjeta, perde, dritare, dyer, dyer garazhe, porta dhe 

grila; pajisje vepruese elektrike që përmbajnë një motor; shtytje elektrike që përmban një 

motor; pajisje për kontroll nga distanca; detektorë; sensorë; aparate motorik elektrik për 

kontrollimin e shpejtësisë; autobus komunikues, rrjete komunikuese, transmetues; aparate 

për komunikim përmes terminaleve kompjuterike; aparate elektrike që përmbajnë një 

interfejs komunikimi për një lidhje në një rrjetë të komunikimit me tel ose pa tel, ose në një 

autobus komunikues; pajisjet multimedia për instalimet e sistemeve të automatizuara në 

fushat e ndërtimit; kontrollet e programuara, modulet e programuara logjike, kontrollet e 

programuara logjike; kabllot dhe telat e komunikimit; pajiset dhe aparatet telekomunikuese 

për transportit e energjisë elektrike dhe linjave të shpërndarjes; njësitë pranuese; aparate për 

përpunimin e të dhënave; qarqet elektronike, qipat (qarqet e integruara), mikrokontrolluesit; 

kartelat e printuara në qarkun elektronik, mikroqarqet elektronike, softueri për ekzekutim 

dhe operim për mikroqarqet ose kartelat ose komponimet elektronike; mikroprocesorët; 

kartelat me mikroprocesorë; etiketat elektronik dhe kartelat e memories që përmbajnë të 

dhëna ose programe që përdoren për vërtetimin dhe/ose kontrollin e qasjes dhe/ose për 

transmetimin e parametrave në sisteme nëpër ndërtesa; kompjuterë, softuer, 

mikroprocesorë, mikrokomanda për analizimin, mbrojtjen, inspektimin, matjen, 

sinjalizimin, rregullimin, caktimin, monitorimin, mirëmbajtjen, mbikëqyrjen, dizajnin, 

menaxhimin, kontrollin dhe kontrollin nga distanca të ndriçimit, nxehjes, ftohjes, 

lagështisë, ventilimit, kondicionimit të ajrit, konsumit të energjisë, sigurisë nga zjarri, 

kontrollit të qasjes dhe sistemet për menaxhimin e energjisë; softueri i aplikuar për 

mbrojtjen, kontrollimin, menaxhimin, vëzhgimin dhe mbikëqyrjen e instalimeve dhe 

rrjeteve elektrike dhe rrjeteve të komunikimit; softueri për programim, operim dhe 
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mbikëqyrje për proceset e automatizuara; softueri për funksionet e konfigurimit nga 

distanca; softueri i komunikimit.   

11   Priza për ndriçim elektrik; sisteme të ndriçimit LED, të tilla si module LED, furnizimi 

me energji, dhe lidhje me tel; pasqyra parabolike të dizajnuara për grumbullimin e energjisë 

solare; energjia solare e bazuar në aparatet për ftohje dhe ngrohje; pranuesit e energjisë 

solare; dritat për përdorim nga brenda; drita të tavanit; drita të murit; pajisje për ndriçim 

solar, të tilla si njësi dhe pajisje ndriçuese solare për brenda dhe jashtë; shpërndarësit e 

dritës; poçe të ndriçimit; pajisje ndriçimi; ngrohës elektrik rrezatues; ngrohës uji; 

ventilatorë; ventilatorë për banjë; ventilatorë për tavan; ventilatorë për ngrohje elektrike. 

Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, ftohje, ftohje me frigorifer, tharje, 

ventilim dhe kondicionim të ajrit; furnizues uji për qëllime sanitare.   

37   Shërbime për ndërtim, instalim, riparim dhe mirëmbajtje për sisteme elektrike dhe të 

aumotizuara; shërbime për ndërtim, instalim dhe mirëmbajtje për instalim dhe pajisje që 

përdoren për kërkim dhe inxhinjeri në fushën e elektricitetit, automatizim për shtëpi dhe 

ndërtesa si dhe sisteme të automatizuara; shërbime për ndërtim, instalim dhe mirëmbajtje 

për pajisje monitoruese dhe siguri dhe për instalime në fushën e elektricitetit, sisteme të 

automatizuara për shtëpi dhe ndërtesa; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i ndriçimit, 

ngrohjes, ftohjes, lagështisë, ventilimit dhe aparate për kondicionim të ajrit dhe instalime 

për shtëpi dhe ndërtesa; informata dhe konsultime lidhur me instalimin, mirëmbajtjen dhe 

riparimin e ndriçimit, ngrohjes, ftohjes, lagështisë, ventilimit dhe aparate dhe instalime për 

kondicionim ajri për shtëpi dhe ndërtesa; shërbime të instalimit dhe mirëmbajtjes për 

instalime të sigurisë, përfshirë rrjetin e telekomunikimit; instalimi dhe mirëmbajtja e 

sistemeve inteligjente për ndërtesa dhe shtëpi individuale; instalime dhe mirëmbajtje të 

instalimeve automatizuese për shtëpi dhe ndërtesa dhe automatizime të programuara dhe 

instalime për menaxhim teknik të shtëpive dhe ndërtesave; shërbimet teknike për 

instalimin, mirëmbajtjen, dhe riparimin e kompjuterëve dhe pajisjeve periferike 

kompjuterike; konsultime dhe informata mbi ndërtim.   

39   Shpërndarja dhe transmetimi i elektricitetit; shpërndarja e energjisë; shpërndarja e 

elektricitetit; furnizimi me ujë; shpërndarja e ujit; menaxhimi i rrjedhës së trafikut të 

veturave përmes rrjetit dhe teknologjisë së avancuar të komunikacionit.    

42   Rrjeti i kontrolleve të ndërtesave dhe shtëpive, të tilla si kontrollet e ndriçimit me tel 

dhe pa tel, termostate dhe kontrolle të ngrohjes, mbyllës dhe kontrolle të dyerve, kontrolle 

të pajisjeve, të tilla si furra, larësi, tharësi, frigoriferi, larësi i enëve, kontrollet audio dhe 

video në ndërtesa dhe shtëpi; planifikim teknologjik dhe konsultim në fushën e energjisë 

solare; dizajni dhe inspektimi i alarmit të zjarrit, sistemet për detektim dhe shtypje; 

vlerësimi i mirëmbajtjes së performansës dhe qëndrueshmërisë së sistemeve të alarmit; 

integrimi i sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike; dizajni dhe zhvillimi i rrjeteve 

kompjuterike me tel dhe pa tel; konsultim në fushën e mundësimit të shfrytëzuesve që nga 

larg të shikojnë, monitorojnë, programojnë, operojnë dhe kontrollojnë pajisjet e mëdha dhe 

të vogla, sistemet elektrike dhe sistemet e sigurisë në ndërtesa dhe shtëpi; shërbimet për 

lidhje në ndërtesa dhe shtëpi të tilla si dizajni dhe zhvillimi i rrjeteve kompjuterike me tel 

dhe pa tel për ndërtesa dhe shtëpi. Shërbimet e inxhinjerëve, punë laboratorike, punë 

inxhinjerike (jo për ndërtim) në fushat e menaxhimit të energjisë elektrike dhe menaxhimit 

të ndërtesave; puna kërkimore dhe zhvillimore dhe studimi i projekteve teknike dhe 

produkteve të reja në fushat e menaxhimit të energjisë elektrike, menaxhimi i ndërtesave 

dhe automatizimi shtëpiak për qëllime të mbrojtjes së mjedisit; informata në fushën e 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

190 

 

kërkimit dhe zhvillimit të energjisë; konsultim, raporte eksperti dhe materiale testuese në 

fushën e menaxhimit të energjisë elektrike dhe menaxhimit të ndërtesave; shërbimet 

monitoruese dhe të kontrollit për sisteme elektrike, instalime dhe pajisje të automatizuara 

për shtëpi; shërbime për kontrollimin e ndërtesave (vëzhgim, kontroll teknik, kontroll të 

cilësisë); certifikimi i cilësisë dhe pranimit; programimi kompjuterik, zhvillimi i softuerit 

dhe dizajni i databazës në fushat e menaxhimit të energjisë elektrike dhe menaxhimit të 

ndërtesave; dizajni, prodhimi dhe menaxhimi i informatave dhe sistemeve kompjuterike 

teknologjike; programimi i instalimeve automatizuese për shtëpi si dhe sisteme të 

programueshme automatizuese dhe instalime për menaxhim teknik për ndërtesa; 

monitorimi (mbikëqyrja) i konsumimit të energjisë; studimet teknike dhe këshilla mbi 

shpërndarjen e konsumimit të energjisë; vlerësime teknike dhe vlerësime të konsumimit të 

energjisë; këshillëdhënie për ndërtim. 

 

 

 

 

 

(111)  19836 

(151)  22/12/2016 

(181)  23/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/687 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, 

Switzerland, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  JADENU 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike . 

 

   

 

 

 

(111)  19824 

(151)  21/12/2016 

(181)  23/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/688 

(591)  E gjelbër e verdhë 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, 

Switzerland, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    
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(111)  19840 

(151)  22/12/2016 

(181)  23/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/689 

(300)  673469  23/02/2015  CH 

(732)  Davidoff & Cie SA  rue de Rive 2 

1200 Genève, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i pa përpunuar; produkte duhani; zëvendësues i duhanit i 

cili nuk përdoret për qëllime mjeksore ose trajtim; cigare; cigare elektronike; lëngje për 

cigare elektronike; artikuj për duhanpirës, çakmak për cigare; taketuke; çibrit   

 

 

 

(111)  19814 

(151)  20/12/2016 

(181)  24/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/693 

(300)  30 2015 031 107.3  10/03/2015  DE 

(732)  Covestro Deutschland AG          

Kaiser-Wilhelm-Alle 60, 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  PASQUICK 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Preparate kimike për përdorim në industri; rrëshirë artificiale e papërpunuar, 

plastikë e papërpunuar; ngjitës për përdorim në industri.”   

17   “Lateks (gomë), gutaperkë, mikë; plastikë e ndrydhur (produkte gjysëm të përpunuara); 

materiale për mbyllje (izolime); materiale për paketim;  materiale izoluese; produkte të 

plastikës polikarbonate (gjysëm të përfunduara); gypa fleksibile, jo nga metali; fletë të 

plastikës; shkopa të plastikës; shufra të plastikës; filma (cipa) të plastikës.” 
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(111)  19844 

(151)  22/12/2016 

(181)  24/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/694 

(591)  E vjollcë, e verdhë, e portokalltë, e 

kuqe, e bardhë, e zezë, e gjelbert, e kaltert, 

roze 

(732)  Marbo Product d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, Serbia, RS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime të lehta të gatshme për të u ngrënë të përbëra kryesisht nga patate, arra, 

produkte të arrës (lajthisë), fara, fruta ose përbërje të tjera perimesh apo kombinime të tyre, 

përfshirë patate të skuqura (patatina), krispi patatesh, meze (rosticeri) nga mishi i derrit, 

meze viçi, meze nga soja.    

30   Ushqime të lehta të gatshme për të u ngrënë të përbëra kryesisht nga kokrra, misri, 

drithëra, përbërje të tjera të perimeve dhe kombinime të tyre, përfshirë patate të skuqura 

nga misri, tortilla qips, pita qips, qips orizi, ëbëlsira orizi, biskota të thata orizi, biskota të 

thata, gjevrekë, ushqime të lehta (rosticeri) të fryra, kokoshka, kokoshka të ëmbla dhe 

kikirikë, bar-rostiçeri.  

 

   

 

 

(111)  19842 

(151)  22/12/2016 

(181)  24/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/695 

(732)  Salamander Industrie-Produkte GmbH          

Jakob-Sigle-Strasse 58, 86842 Türkheim, 

Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  bluEvolution 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Profile për prodhimin e dritareve dhe dyerve nga metali; rrip-menteshat (strap-

hinges) nga metali; ndalesa-dritaresh nga metali, bulona për dritare me kanata nga metali; 

doreza nga metali për dyer dhe dritare; rezë; bravë.    

17   Plastika në trajtë të ndrydhur për përdorim në prodhimtari; izolant; materiale të 

papërshkueshëm nga zëri.    

19   Dritare dhe dyer, jo nga metali; materiale ndërtimore, jo nga metali; tuba jo-metalike të 
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ngurta për ndërtim; profile për dritare dhe dyer, jo nga metali; dërrasa dyshemeje për xham, 

jo nga metali; tuba kullues, jo nga metali; kanatë errësues (shutter), jo nga metali; korniza 

për dritare, jo nga metali; kornizë jo nga metali dhe ornamente (mouldings), jo nga metali, 

për korniza; grila dritaresh, jo nga metali.   

20   Kapëse nga plastika, të përfshira në klasën 20; orendi pajisje, jo nga metali; korniza për 

piktura; kontenier, jo nga metali (ruatje, transport); grila rrëshqitëse, të përfshira në klasën 

20; fletëza profile, të përfshira në klasën 20; menteshë (hinges), jo nga metali.  

 

   

 

 

 

(111)  19815 

(151)  21/12/2016 

(181)  27/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/696 

(732)  MERAY KURUYEMIS GIDA SAN. 

VE TIC. LTD. STI.  4. ORGANIZE 

SANAYI BOLGESI 83414 CADDE NO.11 

GAZIANTEP 27120 TURKEY , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  MERAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Hurma, badem i bluar, badem [përpunuar]; lyrje nga lajthija (namaz), fara 

luledielli [përpunuara]; fara luledielli për konsumim nga njerëzit; arra indijane të 

përpunuara; bizele [konzervuar]; bizele e përpunuar, leblebia, lajthija të pjekura, groshë, 

bathë [konzervuar]; kikirika në lëvozhgë, puter nga kikiriki, rrush i thatë, fiq i tharë, fruta 

me thelpinjë të përpunuara; fruta të thata; pure frutash; fruta me thelpinjë në kanaqe 

[konzervuar]; fruta [ziera]; fruta të ëmbëlsuara me xhelatinë; fruta në copëza, pjekurina nga 

frutat, bonbon zhele (zhele), gjem, fruta, fruta në paketim të xhamit, pjekurina nga frutat të 

ëmbëlsuara me xhelatinë, fruta të përpunuara, fruta me thelpinj, mashurka të thata, kokos 

[thatë],  kikirik, fruta me thelpinjë me erëza, fruta me thelpinj [përpunuar], fara për ngrënje, 

fara [përpunuara], drithëra të përpunuara për ushqim   

 

 

 

(111)  19813 

(151)  20/12/2016 

(181)  28/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/697 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl,  Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)   
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(511) 34   Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia 

për duhan, fotrolla për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, 

çakmak, shkrepëse.   

 

 

 

(111)  19812 

(151)  20/12/2016 

(181)  28/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/698 

(732)  Omya AG Baslerstrasse 42  

4665 Oftringen Switzerland, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  Carolith 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Minerale dhe mbushës, veçanërisht karbonat kalciumi në formë të granulave dhe 

suspenzioneve (llaçi), të gjitha këto mallra të destinuara në veçanti për industrinë e 

ndërtimit, për mbrojtjen e ndërtesave dhe për industrinë e plehut artificial. 

 

   

 

 

 

(111)  19825 

(151)  22/12/2016 

(181)  20/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/777 

(732)  CHANEL  135, avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, , FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  COCO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Aromatizues te ajrit për shtëpi   

4   Qirinj; qirinj të parfumuar; vajra dhe yndyrëra për këpucë dhe lëkurë; qymyr dhe dyll 

për përdorim industrial; karburantet, vajrat dhe ndriçuesit; produktet për fshirje te pluhurit; 

energji elektrike. 
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5   Produkte për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit   

21   Mbajtës qiriu, djegës parfumi (aparat ose enë ne te cilën digjet parfumi)   

 

 

 

(111)  19888 

(151)  12/01/2017 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/840 

(732)  STEFANO RICCI S.P.A.  Via 

Faentina, 171 I-50010 FIESOLE (FI) , IT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  STEFANO RICCI 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, sapun për roje, losione për pas roje, preparate kozmetike për banjë, 

shampon, parfumeri, eu de toilette (ujë tualeti), vajra esenciale, aromatikë, losione flokësh, 

balsam të ndryshëm nga ata për qëllime mjekësore, dentifricë, kozmetikë (e tëra për 

meshkuj).    

8   Punime argjendi (thika, pirunë dhe lugë); takëme; armë brezi, të ndryshme nga armët e 

zjarit; brisqe, arka brisqesh   

9   Syze, korniza syzash, arka syzash (të gjihta për meshkuj)   

11   Aparate për ndriqim, llamba, lamba standarde, llambadarë, llamba globe (sferike), 

llamba elektrike, drita tavani.   

12   Automjete; aparate për lëvizje ne tokë, ajër ose ujë; ulëse, mbështetëse duarsh dhe koke 

të cilat janë pjesë e aparateve për lëvizje në tokë, ajër ose ujë.   

14   Orë dore, orë xhepi, arka sahti dhe bërjen e orëve; kronometra; unaza, bylyzikë, kapëse 

për kravata në metale të çmuara, zinxhirë ornamentalë në metale të çmuara, mansheta 

kapëse, stoli posaqërsiht broshe nga metalet e çmuara (të gjitha për meshkuj), orë tavoline, 

orë.   

16   Albume, gravura, punë litogfrafike të artit; letër, karton dhe prodhime të bëra nga këto 

materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera; materiale libër lidhës; fotografi; materiale 

zyre; ngjyra shkrimi; adeziv për nevoja zyre ose qëllime shtëpiake; materiale artistësh; 

brusha për pikturim; tastiere dhe rekuizita tjera për zyra (pos mobileve); letërmbajtëse; boja 

shkrimi; udhëheqës lapsi (grafit), mbajtës të udhëheqësit të lapsit (grafitit), lapsa, mbajtës 

lapsash, stilolapsa, mbajtës stilolapsash, stilolapsa për vizatim, fontanë stilolapsash, libra 

për vizatim ose shkrim, magazinë, gazeta, libra; instzrumenta shkrimi, instrumenta 

vizatimi, instrumenta pikturimi.   

18   Arka çelësash (mallra lëkure), kallame (bastunë), shkopinj çadrash, valixhe udhëtimi, 

çanta, çanta udhëtimi (të bëra nga lëkura), frerë, arka kartelash (kuletë xhepi), çantë 

dokumnetesh (mallra lëkurash), mbështjellës të lëkurës (gëzofë), çanta dokumentesh 

(mallra lëkure), kuleta xhepi, çanta solemne; arka udhëtimi, arka attache (çanta 

dokumentesh), trasta shpine (të gjitha për meshkuj); mall shale, kapistra, qafore kuajsh 

(tevlik), batanije kuajsh, shalla kalurimi, patkua.   

20   Mobilje, tavolina, karige, divane, kolltukë, pasqyra, korniza pikturash, rafte robash, 

punë arti nga druri, dyll, suva ose plastika, briri i kafshëve, mbështetëse, të cilat nuk janë 

nga metali, mbështetëse kostumesh, mbështetëse kapelash, celularë (dekoracione),  
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komodina, mbulesa, jastëkë, fuçi nga druri për kulim të verës, jastëkë, varëse kapotash, 

pupitër (foltore), manekin, dyshekë, rafte, arka librash, mbështetëse çadrash, ndarëse 

mobiljesh nga druri, mbështetëse libri (për lexim), rafte magazinash, dyer për mobilje, 

piedestal për vazo lulesh, rafte dhe kabinete për renditje, shkallë nga druri, enë nga druri, 

tavolina për shkrim, tavolina, kolltuk për pushim, mbështetëse këmbësh, tapë për shishe, 

erësues (perde) tekstili të brendshme për dritare, mbulesa tavoline, mobilije zyrash, vitrina   

21   Paisje dhe kontejnerë shtëpiak dhe për amvisëri; krehër dhe sfungjerë; brusha (pos 

brushave për piktorë); qelqurina, porcelan dhe argjilë e cila nuk është e përfshirë në klasat 

tjera, akuariume të brendshëm, punime arti të porcelanit, terakotës ose qelqit; syze, tas 

qelqi, shishe, gjyme (gjygime), buste kineze, terakota ose qelqi, kupa (pehare), lugë 

këpucësh, shandanë, pagur (qelqi), turjelë tapash, çelësh i shisheve, mbajtës tavoline të 

degëzuar, keramikë për qëllime shtëpiake, mbajtës thikash për tavolinë, staueta nga 

porcelani, keramika, argjila ose qelqi; vazo për lule, bocë, tas për sallatë, brusha për roje, 

mbajtës për brushat e rojës, pjata tavoline, spraj parfumi, avullues parfumi, takëme çaji dhe 

kafeje (takëm tavoline), filxhanë, tas sheqeri, tas supe.   

24   Tekstile, batanije shtrati, jorganë, jorgan (mbulesë) me pupla, veshje tavoline (jo nga 

letra), çarçafë.   

25   Veshje, kostume, veshje banje, kostume për banjë, brekë banje, veshje plazhi, beretë, 

lino (ndëresa) trupi, veshje të brendshme, bluza, lastik çorapesh, veshmbathje, veshmbathje 

sporti, çorape (hula-hope), çorape, rrobe shtëpie, këmisha, kapela, xhybe, rripa (veshje), 

pajë të fëmijve të posalindur, kravata, kravata flutur (papilon), hapsira xhepi, shami (artikuj 

për veshje), brez për veshje, brez për kostume, kapotë, lloje xhaketash, kapotë të mëdhenj, 

dorëza (veshje), kapot shiu, veshje lëkure, fanella, triko polo-qafore, triko, pullovër, 

pelerina, pantollona,  papuçe, peliçe, gëzofe (veshje), të brndshme trikotazhi, pizhame, 

sandale, këpucë, shalle, çizme të shkurtëra, çizme, këmisha me mëngë të shkurtëra (të 

gjihta për meshkuj. Veshje golfi; veshje tenisi; pallto kalërimi; veshje për polo dhe kalërim; 

veshje kalërimi (të ndryshme nga kapelat); xhaketa për kalërim; jodhpurs (pantallona 

kalërimi); xhaketa motoçiklistësh; fanela çiklistësht; fanela golfi; veshje (pantallona) golfi; 

pantallona golfi; kapela golfi; (të gjitha për meshkuj).   

26   Butonë; butonë në metale të çmuara, kopsa (të gjitha për meshkuj).  

28   Çanta kriketi; kartela çantash golfi; çanta të përshtatura për ski; çanta golfi, me ose pa 

rrota; fluturake lodra; aparate për hudhje të topave të tenisit; aparate për lojëra; harqe 

gjuetie; harqe për shigjetarë; tabelë për shenjë (pikado); armë shpatash; arka për aksesuarë 

lojrash; arka shigjetash; arka për topa tenisi; lidhëse për snowboard (drasë reshqitëse); 

lidhëse për ski; lidhëse për ski alpine; pajisje që operojnë me dorë për ushtrime; paisje 

bilardi; shtesa shigjetarësh; makina për ushtrime fizike; divot vegël riparimi (aksesuar 

golfi); flamuj golfi (artikuj sportiv); klube golfi; shkopinj për hokej; shkopinj të mbushur 

për hokej; shenja; shenja për armë zjari; shenja shigjetash; shenja për shigjetarë; topa për 

bilardo; kunjë bovlingu; topa boce; topa për bovling; topa për lojëra; çanta të përshtatura 

për topa bovlingu; stekë urë për shenjë; boshte për klube golfi; mbështetëse (strehimore) 

për gjueti (artikuj sportiv); kartela çantash golfi; letra bixhozi; kthyes i topave të tenisit; 

mbulesë e formësuar për shkop golfi; mbulesë e formësuar për udhëzues golfi; mbulesë e 

formësuar për raketa skuoshi; mbulesë e formësuar për rakta tenisi; mbulesë e formësuar 

për çanta golfi; mbulesë e formësuar për kokat e klubit të golfit; zare; çanta shigjetarësh; 

hekur golfi (pjesa e hekurt); çip marker për bingo; çipe pokeri (paisje loje); foli shpatash; 

thirje për lojëra gjuetie; lodra shigjeta; shigjeta për shigjetarë; shigjeta (pikado); lodra; 
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skulptura të buta lodra pelushi; skulptura të buta lodra; lojëra tabele; lodra horizontale 

basketbolli; lodra ndërtimtarie; lojëra zari; damë (lojëra); domino; lojë shigjeta; lojë shahu; 

lojë paroll; lojëra shenje; lojëra fliper; kthyes i topave të golfit; shkop kriketi; shkop hokeji 

në akull; maketa veturash; skuterë (lodra); monoski; rrjeta tavoline të ping pongot; shtylla 

tenisi; shirit për mbështjellje për klube golfi; shirit për mbështjellje për raketa; tedi arusha; 

lodra të mbushura arusha; topa biliardi; topa kriketi; topa për lojra; topa golfi; topa tenisi; 

topa për sporte me raket; topa ping pongu; topa futbolli; lojra balonë; basketboll; patina me 

rrota; patina me rrota në linjë; patina akulli, lodra të mbvushura; lodra pelushi; mbrojtës 

gjoksi për përdorim sportiv; mbrojtës fyti për përdorim sportiv; mbrojtës këmbësh (artikuj 

sportiv); mbështetës supesh për përdorim sportiv; shkop golfi; raketa; këpucë bore; raketa 

ping pongu; shkopin skijatorësh; raketa tenisi; raketa skuoshi; stekë urë për bilardo; 

mbështjellës për ski bore; tabela shahu; arka për letra bixhozi; ski bore; saja (rëshqitës) bore 

për përdorim rekreativ; drasë për rëshqitje (snowboard); shpata për gara shapatash; steka 

biliardi; mbajtës i shkumësit për bilardo; vendosje e tepihëve për ushtrime (artikuj për 

golf); tavolina bilardi; tavolina për ping pong; tavolina futbolli; kunjë golfi; kasolle gjuetie 

(artiku sportiv); koka të klubeve të golfit; arka për shigjeta harku; arka për steka bilardi; 

vetura lodra.    

33   Verëra, verëra shkumuese, likerë dhe alkoole të destiluar.  

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; shkrepëse për duhanpirës, torba duhanpirësish, arka 

purosh; llulla duhani, shpuzore për duhanpirës, mbajtës i qibritëve, arka cigaresh, arka 

cigare dhe puro më lagështues, prerës i purove.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyresh; shërbime që 

kanë të bëjnë me të bërit bashkë të gjërave të ndryshme me qëllim që konsumatorët të mund 

ti shikojnë dhe ti blejnë ato; shërbime të shitjes me pakicë, poashtu për të tjerët, të 

parfumeve (për meshkuj), kozmetikës (për meshkuj), aparateve ndriçuese, automjeteve, 

prodhimeve zejtare, fluturakeve, stolive (për meshkuj), isntrumenteve kronologjike dhe 

kronometrike (për meshkuj), gjësendeve për zyre, materialeve të printuara, mallrave të 

lëkurës (për meshkuj), çadrava (për meshkuj), mobiljeve, pasqyrave, kornizave, 

artizanaleve, mallrave shtëpiake, qelqurinave, porcelanit dhe argjilës, artikujve për veshje 

(për meshkuj), veshmbathjeve (për meshkuj), verërave, alkooleve të destiluar, artikujve për 

duhanpirës; shërbime të shitjes me pakicë, poashtu edhe për të tjerë, qarqafëve për shtëpi 

dhe qarqafëve për krevat; organizim i ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime komerciale ose 

reklamuese; organizim i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; aranzhim dhe 

furnizim i panaireve dhe shfaqjeve për biznes dhe qëllime reklamuese; organizim i 

ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovimi dhe 

qëllime reklamuese; reklamim, përfshi promovimin e mallrave dhe shërbimeve për të tjerët 

nëpërmjet sponzorizimit dhe marëveshjes për liçencë lidhur me ngjarjet sportive.    

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, konsulta konstruksioni, informata 

konstruksioni, supervision të konstruksioneve të ndërtimit, ndërtim i hallave të panaireve 

dhe dyqaneve, tapiceri, restaurim i mobiljeve.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn lidhur me ato; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhivllim i harduerit dhe sofuerit 

kompjuterik; dizajnim i veshjes, dizajn i brendshëm, konsulta arkitektonike, stilim (dizajn 

industrial).   
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(111)  19886 

(151)  12/01/2017 

(181)  04/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/845 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë hiri, e bardhë 

(732)  TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 

52210 Rovinj, HR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”  Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan i papërpunuar dhe i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyrash.   

 

 

 

(111)  19876 

(151)  12/01/2017 

(181)  09/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/864 

(732)  Farmaceutsko hemijska industrija          

"ZDRAVLJE", akcionarsko društvo 

Vlajkova 199 16000 Leskovac, RS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  EPICA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e epilepsisë. 

 

   

 

 

(111)  19875 

(151)  12/01/2017 

(181)  15/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/887 

(300)  29524  19/03/2015  AD 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808 , US 

(540)  RESIZED 
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte nga duhani; shkrepsa; çakmak; artikuj për duhanpirës.   

   

 

 

 

(111)  19897 

(151)  12/01/2017 

(181)  17/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/904 

(300)  3099913  18/03/2015  UK 

(732)  Christie & Co (Holdings) Limited          

249 Upper Third Street MILTON KEYNES 

MK9 1DS,, UK 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Vlerësimet mirënjohëse të biznesit; vlerësimet e biznesit; konsulencë 

profesionale të biznesit; menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë për menaxhimin e 

biznesit; menaxhimin e biznesit dhe konsulencë organizimi.   

36   Sigurimet; konsulencë për sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; shërbimet e 

informacionit financiar, të dhënave, këshillave dhe konsulencës; çështjet e pasurive të 

patundshme; Agjencitë e pasurive; vlerësimi financiar; lizing i pasurive të patundshme; 

agjencitë e pasurive të patundshme; vlerësimet e pasurive të patundshme; ndërmjetësit e 

pasurive të patundshme; menaxhimin e pasurive të patundshme; shërbimet e vlerësimit; 

këshilla dhe konsulencë për hipoteka.   

42   Vëzhgim, vëzhgime trualli.   

 

 

 

(111)  19926 

(151)  20/01/2017 

(181)  17/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/905 

(300)  3099919  18/03/2015  UK 

(732)  Christie & Co (Holdings) Limited          

249 Upper Third Street MILTON KEYNES 

MK9 1DS,UK 

(540)   
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(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"            

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(511) 35   Vlerësimet mirënjohëse të biznesit; vlerësimet e biznesit; konsulencë 

profesionale të biznesit; menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë për menaxhimin e 

biznesit; menaxhimin e biznesit dhe konsulencë organizimi.   

36   Sigurimet; konsulencë për sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; shërbimet e 

informacionit financiar, të dhënave, këshillave dhe konsulencës; çështjet e pasurive të 

patundshme; Agjencitë e pasurive; vlerësimi financiar; lizing i pasurive të patundshme; 

agjencitë e pasurive të patundshme; vlerësimet e pasurive të patundshme; ndërmjetësit e 

pasurive të patundshme; menaxhimin e pasurive të patundshme; shërbimet e vlerësimit; 

këshilla dhe konsulencë për hipoteka.  

42   Vëzhgim, vëzhgime trualli. 

 

   

 

 

(111)  19894 

(151)  12/01/2017 

(181)  22/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/916 

(591)  Ngjyrë e verdhë, e zezë 

(732)  DEUTSCHCOLOR shpk,           

Durres, Autostrada Tirane- Durres, Km 30,  

Durres, , AL 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.   

 

 

 

(111)  19892 

(151)  12/01/2017 

(181)  23/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/920 

(300)  013897368  31/03/2015  OH 

(732)  Imperial Tobacco Limited  121 

Winterstoke Road BristolBS3 2LL, UK 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SL-LINE 
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(511) 34   Duhan i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare; cigarllosa; 

zëvendësuesit e duhanit,  jo për qëllime mjekësore apo kuruese; cigare elektronike; lëngje 

për cigare elektronike;  shkrepëse dhe artikuj për duhanpirës. 

 

   

 

 

(111)  19890 

(151)  12/01/2017 

(181)  29/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/931 

(300)  302015037963.8  24/04/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë; ujërat minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije. 

 

   

 

 

 

(111)  19884 

(151)  12/01/2017 

(181)  02/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/955 

(591)  kuqe, zezë, kaltër, bardhë, hirit, kafët e 

ndritëshme, kafe e errët, rozë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokollata, pluhur për pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç 

të embël, tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje, bukë,  produkte bukëpjekësish bazuar 

në miell.   

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

202 

 

 

 

(111)  19885 

(151)  12/01/2017 

(181)  02/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/956 

(591)  kuqe, kuqe e ndritëshme, kuqe e errët, 

hirit, kafe e ndritëshme, kafe e errët, bardhë, 

verdhë, rozë, zezë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolata, pluhur për pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç 

të embël, tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje, bukë,  produkte bukëpjekësish bazuar 

në miell. 

 

   

 

 

 

(111)  19882 

(151)  12/01/2017 

(181)  02/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/957 

(591)  e verdhë, hiri, e kuqe, e bardhë, kaltërt 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokollatë, pluhur për pjekurina, kreker (njelmtësira), patispanjë, tortë, 

tartu, deserte (ëmbëlsira), akullore, akull i ngrënshëm.   
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(111)  19883 

(151)  12/01/2017 

(181)  05/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/958 

(591)  E zezë 

(732)  N.T. “Rinas Trade” 53, Ahmet Kaqiku 

Ferizaj 70000, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rrobat, këpucët, kapelat.   

 

 

 

(111)  19881 

(151)  12/01/2017 

(181)  05/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/959 

(732)  N.T. “Rinas Trade” 53, Ahmet Kaqiku 

Ferizaj 70000, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  PASARRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rrobat, këpucët, kapelat.   

 

 

 

(111)  19880 

(151)  12/01/2017 

(181)  05/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/960 

(591)  e zezë 

(732)  N.T. “Rinas Trade” 53, Ahmet Kaqiku 

Ferizaj 70000, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rrobat, këpucët, kapelat.   
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(111)  19879 

(151)  12/01/2017 

(181)  05/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/961 

(732)  N.T. “Rinas Trade” 53, Ahmet Kaqiku 

Ferizaj 70000, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  IL CAMMINO 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rrobat, këpucët, kapelat.   

 

 

 

(111)  19878 

(151)  12/01/2017 

(181)  05/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/962 

(591)  zezë, bardhë, kuqe, arit 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolata, pluhur për pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç 

të embël, tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 

 

 

   

 

 

 

(111)  19867 

(151)  29/12/2016 

(181)  05/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/965 

(591)  e bardhë, e kuqe, zezë, kafe, kafe e 

errët, gjelbërt, gjelbërt e ndritshme, gjelbërt e 

errët, verdhë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

(540)   
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Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolata, pluhur për pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç 

të embël, tartu, dezerte, akullore, akull për ngrënje. 

 

   

 

 

 

(111)  19889 

(151)  12/01/2017 

(181)  05/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/966 

(300)  58598/2015  17/07/2015  CH 

(732)  The Procter & Gamble Company          

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  HEAD & SHOULDERS 

CLINICALLY PROVEN SOLUTIONS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune, locione flokësh, preparate për pastrimin, kujdesin dhe zbukurimin e 

lëkurës se kokës dhe flokëve, produkte stiluese për flokë, nuancim për flokë, preparate 

zbardhuese, ngjyrosëse dhe për ngjyrosje.  

 

   

 

 

 

(111)  19928 

(151)  20/01/2017 

(181)  06/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/967 

(591)  E bardhë, e gjelbërt, dhe e verdhë 

(300)  014018402  30/04/2015  OH 

(540)  
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(732)  Europcar International Bâtiment OP 2 

rue René Caudron 78960 Voisins le 

Bretonneux, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; automjete për lëvizje në ajër, 

tokë apo ujë; automjete për udhëtim në tokë, ajër, hekurudhë apo ujë; automjete motorike 

për përdorim në transportin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; vetura motorike; 

vetura për transportimin e njerëzve; vetura për transportimin e mallrave; vetura sportive; 

vetura për turizëm; shtëpiza motorike; shtëpi mobile (karavane); karavane motorike; 

automjete të natyrës së furgonëve; furgonë motorik; furgonë për kamping; kamionë që janë 

automjete motorike për lëvizje në tokë; kamionë për transportim; kamionë tregtar; kamionë 

industrial; biçikleta; motoçikleta; vagon mallrash (kamionë); karroca transporti; autobusë.   

35   Reklamime; menaxhime të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; 

organizim, funksionim dhe mbikqyrje të skemave të besnikërisë dhe stimulimit; shërbime 

të reklamimit që ofrohen përmes internetit; produksione të reklamave televizive dhe të 

radiove; shërbime të llogaritjes; shërbime të ankandeve; ekspozita të tregtisë; nxjerrjen e 

opinionit; procesime të të dhënave; ofrime të informatave biznesore; shërbime të 

marketingut; shërbime promovimi; shërbime të menaxhimit të bazave të të dhënave; 

shërbime për ofrimin e informatave biznesore që ofrohen online nga një databazë 

kompjuterike apo interneti; hartime të reklamimeve për përdorim si uebfaqe; anketime të 

tregut; analiza të prapraveprimeve të reklamimit dhe hulumtime të tregut; shërbime 

biznesore në fushën e dhënies me qira të automjeteve; shërbime të menaxhimit të flotës së 

transportit të biznesit; analiza të kostove dhe statistika lidhur me automjetet; kërkime 

biznesore; hetime biznesore; demonstrime të produkteve kompjuterike; menaxhim të 

kompjuterizuar të dosjeve; grumbullim dhe organizim të të dhënave në një dosje kryesore 

në fushën e reklamimit automobilistik dhe dhëniës me qira të automjeteve; shërbime të 

besnikërisë për konsumatorë dhe shërbime të klubeve të konsumatorëve, për qëllime 

tregtare, promocionale dhe/apo reklamuese; organizim të panaireve për qëllime reklamimi 

lidhur me fushat e dhënies me qira të automobilave dhe automjeteve; shërbime të shitjes 

lidhur me shitjen e automjeteve dhe aparateve për lëvizje në tokë, ajër, hekurudha apo ujë; 

shërbime informimi dhe këshillimi lidhur me këto shërbime.   

36   Shërbimet e sigurimeve; punë financiare; punë monetare; shërbime të kreditimit lidhur 

më automjetet motorike; shërbime financiare lidhur me automjetet motorike; shërbime 

financiare për blerjen e automjeteve; ofrimi i financimeve për blerjen e automjeteve; 

shërbime financiare për dhënien me lizing të automjeteve; shërbime sigurimi lidhur me 

automjetet; shërbime financiare lidhur me sigurimin e automjeteve motorike; financimi i 

blerjeve më qira të automjeteve; konsulencë për financimin e qirave; konsulencë për kostot 
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e automjeteve dhe investimeve në automjete; informata dhe këshilla lidhur me gjitha këto 

shërbime. 

 

   

39   Shërbimet e transportit; paketimit dhe ruajtjes së ushqimit; aranzhime të udhëtimeve; 

transportimi i personave apo i mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); aranzhimet e 

transportimit të personave apo mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); shërbime të dhënies 

me qira të automjeteve për lëvizje në ajër, tokë apo ujë; dhënie më qira të veturave, 

biçikletave, motoçikletave, veturave për kamping; kamionëve; vagonëve të mallrave, 

furgonëve; karrocave transportuese, autobusëve; karvaneve; shërbime të dhënies së 

veturave më lizing; aranzhime për dhënien me qira të automjeteve që lëvizin në ajër, tokë 

apo ujë; dhënie më qira të pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; shërbime të rezervimit 

të transportit dhe automjeteve; shërbime të shoferit; dhënie me qira të automjeteve që 

voziten nga shoferë; shërbime të menaxhimit të flotave të transportimit; shërbime të 

ngarkimit dhe transportit të mallrave; shërbime të transportit; shërbime të korrierit 

(porosive apo mallrave); shërbime të tërheqjes së automjeteve; angazhimin e automjeteve të 

transportit; informata dhe këshilla lidhur me gjitha këto shërbime.   

 

 

 

(111)  19849 

(151)  28/12/2016 

(181)  06/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/971 

(591)  e kuqe, e kaltër, e bardhë, e verdhë, e 

zezë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolata, pluhur për pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç 

të embël, tartu, dezerte, akullore, akull për ngrënje   
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(111)  19863 

(151)  29/12/2016 

(181)  06/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/972 

(591)  kuqe, bardhë, zezë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde, ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pluhur për pjekurina, pjekurina të njelmëta, patispanjë, kuleç të 

ëmbël, tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 

. 

 

   

 

 

 

(111)  19861 

(151)  28/12/2016 

(181)  06/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/973 

(591)  gjelbërt, kuqe, verdhë, bardhë, 

portokalli dhe zezë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde, ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Produkte bukëpjekësish nga mielli, bukë, miser i radhitur dhe oriz i radhitur, 

grimësira të përgaditura nga misri i radhitur dhe orizi i radhitur, drithëra dhe grimësira në 

bazë të drithërave, piskota, çokolata, pjekurina, kreker-pjekurina te njelëmëta, vafli (kek), 

kuleç të ëmbël, tartu, deserte, akullore, akull për ngrënje.  
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(111)  19927 

(151)  20/01/2017 

(181)  08/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/974 

(300)  MO2015C000349  30/04/2015  IT 

(732)  MANIFATTURA RIESE S.P.A.           

VIA S. LODOVICO, 6 RIO SALICETO 

(REGGIO EMILIA), IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje të gatshme; bluza; veshje të papërshkueshme nga uji; veshje për sporte; 

fustane; kostume; fustane përparëse; këmishë; shami qafe; të brendshme; qafore gëzofi; 

kemishë për veshje të brendshme; korseta; çizme për sport; çorape të holla; çorape; 

këmisha; jaka për këmishë; përparëse bluzash; bluza bodi (të brendshme); bluza me mëngë 

te shkurta; kapele; mantelet; shami koke [veshje]; tunikat; bluzat e gjata; rripa [veshje]; 

triko të ngushta; jakë [veshje]; shami qafe [pjesë të veshjeve]; jakë e rreme; kostume banje; 

brekë; qafore; jakë e heqshme (që hiqet); mbulesë e gatshme [pjesë të veshjeve]; shall; 

copë/stof [veshje]; bluzë antidjerse; xhaketa [veshje]; fund; doreza [veshje]; veshje/rroba; 

rrobat prej lëkure; rrobat me imitime të lëkurës; bluzë e punuar me dorë [veshje]; dollakë 

[pantallona]; trikotazh [veshje]; kostum banjo i punuar me dorë; bluzë sportive e punuar me 

dorë; çorape; bluzë; xhemper; doreza estetike [veshje]; mantelet; funde sportive; të shkurta; 

pantallona; pantallona të shkurtra; bluzë me kapuç; peliçe [veshje]; pizhame; rrobat e 

banjës, robdesham; mbështjellës dore; mbulesë krahësh në formë batanijesh; sandale; copë 

për veshje të gjithë trupit; shall beli; veshje e ngrohtë qafe, veshje e ngrohtë krahu [veshje]; 

dollakë [veshje këmbësh]; të ngushta [veshje]; këpucë; shall; shokë për veshje; shall mbi 

pallto; veshje e jashtme; fustane me pala; çizme; peliçe mbajtëse; T-shirts; këmisha me 

mëngë polo; pantallona të shkurtra Bermuda; kombinime [veshje]; mbulesë [veshje]; 

bereta; kapele me hije; mbulesa; mantel; pantofla; nalle; veshje, veshje për këmbë, veshje 

për kokë.   

 

 

 

(111)  19924 

(151)  19/01/2017 

(181)  08/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/975 

(732)  Farmigea S.p.A. Via G.B. Oliva, 8 

I – 56121 PISA, , IT 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent”             Rr . 

(540)  HYDRAMED 
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Ilaz Agushi Nr. 114 

 
 

(511) 5   Preparate oftalmike.   

 

 

 

(111)  19859 

(151)  28/12/2016 

(181)  08/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/976 

(591)  e kuqe, e verdhë, kafe, e zezë, e 

gjelbërt, rozë, bezh 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR  , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina të njelmëta, patispanjë, kuleç të 

embël,tartu, dezerte, akullore, akull për ngrënje. 

   

 

 

 

(111)  19850 

(151)  28/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/979 

(591)  e kaftë, e bardhë, e kuqe, e artë dhe e 

verdhë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina të njelmëta, patispanjë, kuleç të 

embël,tartu, ëmbëlsirë, akullore, akull për ngrënje. 
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(111)  19857 

(151)  28/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/980 

(591)  e zezë, e kaft, e bardhë, e kuqe, e artë 

dhe e verdhë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina të njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartu, ëmbëlsirë, akullore, akull për ngrënje   

 

 

 

(111)  19851 

(151)  28/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/981 

(732)  Belron Hungary Kft – Zug Branch          

Gotthardstrasse 20 CH-6304 Zug, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Xham mbrojtës, xham ballor, dritare, cati qe hapet, pasyra xhami; të gjitha për 

automjete.   

21   Xham për dritaret e automjeteve, xham i papërpunuar dhe gjysëm-i përpunuar (ndryshe 

nga xhami që përdoret ne ndërtimtari); qelq; xham për dritat e automjeteve; fibër xhami, të 

gjitha në formë të shtresave (jo nga tekstili), kallëpe dhe shufra, të gjtha për përdorim në 

prodhimtari; instrumente jo-elektronike dhe material të përfshira në klasën 21, të gjitha për 

përodrim pastrimi.   

37   Instalimi i xhamave të automjeteve, xhamave ballor, xhamave dhe produkteve të 

lustrimit, dritareve, kornizave të xhamave, alarmeve, sistemin e zërit dhe pjesët dhe pajisjet 

për automjete, mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve, mirëmbajtjen dhe riparimin e 

xhamave të automjeteve, shërbimet këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha 

shërbimet e lartëpërmendura.   
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(111)  19864 

(151)  29/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/982 

(732)  Belron Hungary Kft – Zug Branch          

Gotthardstrasse 20 CH-6304 Zug, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Xham mbrojtës, xham ballor, dritare, cati qe hapet, pasyra xhami; të gjitha për 

automjete.   

21   Xham për dritaret e automjeteve, xham i papërpunuar dhe gjysëm-i përpunuar (ndryshe 

nga xhami që përdoret ne ndërtimtari); qelq; xham për dritat e automjeteve; fibër xhami, të 

gjitha në formë të shtresave (jo nga tekstili), kallëpe dhe shufra, të gjtha për përdorim në 

prodhimtari; instrumente jo-elektronike dhe material të përfshira në klasën 21, të gjitha për 

përodrim pastrimi.   

37   Instalimi i xhamave të automjeteve, xhamave ballor, xhamave dhe produkteve të 

lustrimit, dritareve, kornizave të xhamave, alarmeve, sistemin e zërit dhe pjesët dhe pajisjet 

për automjete, mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve, mirëmbajtjen dhe riparimin e 

xhamave të automjeteve, shërbimet këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha 

shërbimet e lartëpërmendura. 

 

   

 

 

(111)  19865 

(151)  29/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/983 

(732)  Belron Hungary Kft – Zug Branch          

Gotthardstrasse 20 CH-6304 Zug, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  BELRON 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Xham mbrojtës, xham ballor, dritare, cati qe hapet, pasyra xhami; të gjitha për 

automjete.   

21   Xham për dritaret e automjeteve, xham i papërpunuar dhe gjysëm-i përpunuar (ndryshe 

nga xhami që përdoret ne ndërtimtari); qelq; xham për dritat e automjeteve; fibër xhami, të 

gjitha në formë të shtresave (jo nga tekstili), kallëpe dhe shufra, të gjtha për përdorim në 

prodhimtari; instrumente jo-elektronike dhe material të përfshira në klasën 21, të gjitha për 

përodrim pastrimi.   

37   Instalimi i xhamave të automjeteve, xhamave ballor, xhamave dhe produkteve të 

lustrimit, dritareve, kornizave të xhamave, alarmeve, sistemin e zërit dhe pjesët dhe pajisjet 

për automjete, mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve, mirëmbajtjen dhe riparimin e 
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xhamave të automjeteve, shërbimet këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha 

shërbimet e lartëpërmendura. 

 

  

 

 

 

(111)  19866 

(151)  29/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/984 

(732)  Belron Hungary Kft – Zug Branch          

Gotthardstrasse 20 CH-6304 Zug, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  GLASS MEDIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale për përdorim në riparimin e xhamit ballor dhe xhamit të automjeteve.   

7   Aparatura për përdorim në riparimin e xhamit ballor dhe xhamit të automjeteve.   

37   Shërbimet e riparimit të xhamit ballor dhe xhamave të automjeteve. 

 

   

 

 

(111)  19852 

(151)  28/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/985 

(732)  Belron Hungary Kft – Zug Branch          

Gotthardstrasse 20 CH-6304 Zug, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  VANBRELLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete; strehë dhe tendë si pjesë të trupit të automjetit.   

22   Strehë dhe tenda; streha dhe tenda për bashkangjitje në automjete.   

 

 

 

(111)  19853 

(151)  28/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/986 

(300)  15/4177545  30/04/2015  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boetie 

75008 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

(540)   
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Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

 
 

 

(511) 38   Shërbimet e telekomunikimit, transmetimi i informatave përmes radios, telefonit, 

televizionit dhe terminaleve kompjuterike përmes faqeve të internetit apo platformave 

elektronike në lidhje me kujdesin shëndetësor, transmetimi i informatave në fushën e 

kujdesit shëndetësor komunikimi i informatave të adresuara tek pacientët apo profesionistët 

e kujdesit shëndetësor përmes kompjuterit, internetit, televizionit dhe radios, ofrimi i 

dhomave për biseda online dhe tabelave elektronike të buletineve për tansmetimin e 

mesazheve ndërmjet përdoruesve të kompjuterëve sa i përket kujdesit shëndetësor, 

produkteve farmaceutike, zvhvillimeve pharmaceutike dhe mjekësore.    

41   Organizimi i garave përmes Internetit në lidhje me edukimin e kujdesit shëndetësor dhe 

kujdesit për pleq.   

44   Ofrimi i informatave mjeksore, farmaceutike dhe të kujdesit shëndetësor tek 

profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe ofruesit e tjerë të kujdesit shëndetësor në një 

platformë përmes internetit apo aplikacioneve mobile duke i’u mundësuar ndarjen e 

informatave, inovacioneve dhe eksperiencave në fushën e kujdesit ndaj pleqve.  

 

   

 

 

 

(111)  19855 

(151)  28/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/987 

(591)  kafe, kafe e errët, kafe e ndritëshme, 

bardhë, verdhë dhe ngjyra bezh 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 
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(111)  19848 

(151)  28/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/988 

(591)  kafe, kafe e errët, kafe e ndritëshme, 

bardhë, verdhë dhe ngjyra bezh 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 

 

   

 

 

 

(111)  19839 

(151)  22/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/989 

(591)  kafe, kafe e errët, kafe e ndritëshme, 

bardhë, verdhë dhe ngjyra bezh 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 
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(111)  19829 

(151)  22/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/990 

(591)  kafe, kafe e errët, kafe e ndritëshme, 

bardhë, verdhë dhe ngjyra bezh 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 

 

 

   

 

 

 

(111)  19830 

(151)  22/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/991 

(591)  kuqe, bardhë, zezë, bezh, kafe e 

ndritëshme, kafe e errët 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të 

embël,tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 
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(111)  19832 

(151)  22/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/992 

(591)  e kaltërt e errët, kuqe, bardhë, zezë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të 

embël,tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 

 

   

 

 

 

(111)  19837 

(151)  22/12/2016 

(181)  09/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/993 

(591)  kaltër, kuqe, bardhë, zezë, portokalli, 

verdhë, kafe, kafe e ndritëshme 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje 
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(111)  19887 

(151)  12/01/2017 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/995 

(732)  NOVARTIS AG  4002 Basel,   , CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ESOMEP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim te njerëzit. 

 

   

 

 

 

(111)  19835 

(151)  22/12/2016 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/997 

(591)  hirit, zezë, bardhë, kuqe, kafe, kafe e 

errët, kafe e ndritëshme 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje. 
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(111)  19999 

(151)  01/02/2017 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1012 

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

(732)  Toto Limited Level 1, Blue Harbour 

Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, 

Ta’ Xbiex, XBX 1027, MT 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

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

 

 

 

(111)  19923 

(151)  19/01/2017 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1013 

(591)  E gjelbër e hapur, e gjelbër e mbyllur, 

e bardhë 

(732)  Toto Limited Level 1, Blue Harbour 

Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, 

Ta’ Xbiex, XBX 1027, , MT 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   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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(111)  20000 

(151)  01/02/2017 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1014 

(591)  E kaltër, e verdhë, e gjelbër, e bardhë 

(732)  Toto Limited Level 1, Blue Harbour 

Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, 

Ta’ Xbiex, XBX 1027, MT 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

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

 

 

 

(111)  19998 

(151)  01/02/2017 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1016 

(591)  E zezë, e bardhë, e gjelbër, portokalli 

(732)  Toto Limited Level 1, Blue Harbour 

Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, 

Ta’ Xbiex, XBX 1027, MT 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   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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(111)  19934 

(151)  24/01/2017 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1017 

(591)  E gjelbër, e bardhë 

(732)  Toto Limited Level 1, Blue Harbour 

Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, 

Ta’ Xbiex, XBX 1027, MT 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  20001 

(151)  01/02/2017 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1018 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  Toto Limited Level 1, Blue Harbour 

Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, 

Ta’ Xbiex, XBX 1027, MT 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

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

 

   

 

 

(111)  19925 

(151)  19/01/2017 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1019 

(732)  The Icelandic Milk and Skyr 

Corporation 135 West 26th Street, 2nd Floor, 

Suite 204, New York, NEW YORK 10001, 

US 

(540)  SIGGI’S 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

222 

 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 29   Produkte baxhoje të fermentuar, domethënë, kos, kos i kulluar, pije bazuar në kos 

probiotik, duke përfshirë pije me kos të tundur probiotik dhe gota të vogla me kos 

probiotik; djath; kajmak i thartuar, ëmbëlsira me kos të ngrirë dhe akullore; pije me 

qumësht dhe pije me qumësht dhe me proteina; zëvendësuesa bimor të produkteve të 

baxhos, domethënë kos jo prej baxhoje dhe pije dhe produkte jo prej baxhoje domethënë, 

pije që  ngjan si me qumësht por nuk ka përbërje qumështi, pije me proteina që ngjan si me 

qumësht por  nuk ka përbërje qumështi, ëmbëlsira me kos të ngrirë dhe akulllore   

 

 

 

(111)  19921 

(151)  19/01/2017 

(181)  13/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1021 

(732)  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)  ZAČINC 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Erëza dhe barishte kuzhine (piper); aromatizues me perime; aromatizues pikant. 

   

 

 

 

(111)  19922 

(151)  19/01/2017 

(181)  13/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1023 

(591)  kafe e ndritëshme, kafe e errët 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Biskota,  çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të embël, 

tartë, deserte-embëlsirë, akullore, akull për ngrenje. 

 

   

 

 

(111)  19995 

(151)  01/02/2017 

(181)  14/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1025 

(732)  Al-Trade sh.p.k Veternik-Prishtinë, 

KS 

(740)  Arber Fazliu Rr.”Azem Bejta” nr 28 

Skënderaj 

 
 

(540)  AL TRADE 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimore (jo nga metali);tuba të ngurta (jo nga metali) pr 

ndertimtari;asfalt zink dhe bitum ;ndertesa të transportueshme jo nga metali; munumente jo 

nga metali.    

35   Reklamat ;menaxhimi i biznesëv,administrimi i biznesëve;punë zyrej ;sherbime të 

shitjës me pakicë; organizimi,operimi dhe mbikqyrja e skemve të besnikrisë dhe stimulimit.   

37   Ndërtimin e ndërtesave, riparimi, shërbimet e instalimit.   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe projektimit të lidhura me to; 

analiza industriale dhe shërbime të hulumtimit, projektimit dhe zhvillimin e pajisjeve 

kompjuterike dhe software.   

 

 

 

(111)  19871 

(151)  12/01/2017 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1105 

(591)  Kaltër dhe Bardhë 

(732)  “KLAN KOSOVA” sh.p.k.           

Fabrika e Amortizatorëve, Prishtinë 10000, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 
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kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

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.    

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

38   Telekomunikacione.    

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  19870 

(151)  12/01/2017 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1106 

(732)  Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 

Ltd Suite 14, Level 1, 58 Riverwalk Ave 

Robina QLD 4226, AU 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; kafe e bluar kokërr ; ekstrakte të  kafës;  instant kafe; zëvendësues të kafës; 

koncentrate për kafe; esenca për kafe;  aroma për kafe; përzirje me kafe; kafe pa kofein; 

kafe aromatike; pije me bazë kafe duke përfshirë edhe pije-kafe me qumësht(ose: pije prej 

kafes me qumësht); pije te ftohta me bazë kafe duke përfshirë pije të përziera me qumësht 

dhe akull; kartrixha plastik dhe kapsula të cilët përmbajnë kafe dhe  filtra për përdorim në 

makina të kafës; kartrixha dhe kapsula, duke përfshirë kartrixha dhe kapsula  për makina 

për kafe, produkte të cilat përmbajnë kafe, çaj,  çaj me melmesë të qumështit, çajëra 

bimore, me kokos ose çokolatë, çaj; bimore dhe çajëra të cilët nuk janë me prejardhje 

bimore; ekstrakte çaji; zëvendësues çaji; pije me bazë të çajit duke përfshirë çajin e akullt-

ftohët dhe çajin me melmesë te qumështit; kakao; pije me bazë kakao duke përfshirë pije 

me bazë kakao me qumësht; pije te gazuara me kafe, kakao ose çokolatë; aroma për pije; 

(përpos vajit eterik); sirup çokolate; sirup aromatik si shtesë për pije; esenca për ushqim 

përpos esencave eterike dhe vajërave eterik; akullore; sherbet [i ngrirë]; sheçer; çokolatë, 

bombone dhe embëlsira; pllaka me bazë të drithërave; grimësira të cilat përmbajnë drithëra,  

fruta arrash dhe/ose fruta të thara; deserte duke përfshirë tart, kuleç të embël me djath, 
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trofel,kuleç të imtësuar, puding, sutlash dhe mus çokolate; miell dhe preparate të 

përgaditura nga drithërat, bukë dhe pjekurina;  preparate pikante-të djegësta të pergaditura 

nga drithërat, buka, pluhur për pjekurina; grimëtësira të djegësta-pikante me bazë mielli; 

pica; produkte nga brumi; ushqime të gatshme të cilat përmbajnë brumëra; kish; produkte të 

pjekura duke përfshirë pitet, pite me mish, rollne me salqiqe, pjekurina të mbushura, 

biskota dhe kuleq të embël; produkte furre-bukëpjekësish, bukë, mafin, petulla, kroasan, 

gjevrek; pogaçe; kuleç të embël duke përfshirë dhe  kuleç me fruta, biskota-torte, ëmbëlsira 

të akullta, kuleç nga torta; mini torte; ëmbëlsirë ”flokëshprishur”; braune dhe ëmbëlsira 

tjera të përfshira në këtë klasë; sendviçe duke përfshirë senduiçe të hapura dhe senduiçe te 

thekura; salata me brumëra; salata me oriz; salcë për sallatë; aroma për supa (përveç 

vajërave eterike); melmesa; shtojsa të melmesave.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e ushqimit dhe pijeve duke përfshirë çaj dhe kafe  dhe 

produkte tjera të ngjashme; shërbime të shitjes me pakicë të kafes dhe çajit; shitja me 

pakicë duke përfshirë internet-shitjën e ushqimit dhe pijeve duke përfshirë sallata, supa, 

shujta  të gatshme , deserte-ëmbëlsira, shurupe aromatike, ëmbëlsira të ngrira, çokolata, 

bombone, ëmbëlsira, preparate të punuara nga drithërat, buka dhe pjekurinat, pjekurina, 

produkte furre-bukëpjekësish, kulaça dhe senduiç;  shërbimet e shitjes me pakicë  duke 

përfshirë  internet shitjen e produkteve ushqimore, pajisje dhe vegla lidhur me kafen; 

distribuimi i mostrave; ofrimi i shërbimeve të ndihmës  në administrimin afarist  në shitoret 

e shitjes së kafes dhe çajit; shërbimet e shitjes Franshizë të kafes dhe çajit; konsultime 

afariste lidhur me shërbimet e franshizës  për shitësit e shitoreve të  kafes dhe çajit; ofrimi i 

shërbimeve profesionale afariste  ndihma në administrim, themelim, dizajnim, konstruim, 

furnizim dhe funkcionim të shitoreve të kafes dhe çajit, restoraneve dhe shitoreve të 

ushqimit që mirret me veti; shërbimet e këshillimi afarist lidhur me  themelimin dhe 

udhëheqjen e shitoreve të kafes dhe çajit, restoraneve dhe shitoreve të ushqimit që mirret 

me veti; shërbimet e promovimit dhe reklamimit.   

43   Ofrimi i shërbimeve të ushqimit dhe pijeve; restoran shërbimet; kafe, bare dhe 

shërbimet e hotelerisë; shërbimet e shitjes së kafes dhe çajit; kioska lëvizese të ushqimit qe 

mirret me veti  dhe diskonte të ushqimit të shpejtë; byfe; shërbime konsultative, shërbime të 

këshillimit dhe shërbime informimi lidhur me sigurimin e ushqimit dhe pijeve ;  

Shërbime konsultative, shërbime të këshillimit dhe informimit lidhur me themelimin dhe 

qeverisjen e restoranteve. 
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(111)  19869 

(151)  12/01/2017 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1107 

(732)  Gloria Jean's Coffees Holdings Pty 

Ltd Suite 14, Level 1, 58 Riverwalk Ave 

Robina QLD 4226, AU 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  GLORIA JEAN’S 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; kafe e bluar kokërr ; ekstrakte të  kafës;  instant kafe; zëvendësues të kafës; 

koncentrate për kafe; esenca për kafe;  aroma për kafe; përzirje me kafe; kafe pa kofein; 

kafe aromatike; pije me bazë kafe duke përfshirë edhe pije-kafe me qumësht(ose: pije prej 

kafes me qumësht); pije te ftohta me bazë kafe duke përfshirë pije të përziera me qumësht 

dhe akull; kartrixha plastik dhe kapsula të cilët përmbajnë kafe dhe  filtra për përdorim në 

makina të kafës; kartrixha dhe kapsula, duke përfshirë kartrixha dhe kapsula  për makina 

për kafe, produkte të cilat përmbajnë kafe, çaj,  çaj me melmesë të qumështit, çajëra 

bimore, me kokos ose çokolatë, çaj; bimore dhe çajëra të cilët nuk janë me prejardhje 

bimore; ekstrakte çaji; zëvendësues çaji; pije me bazë të çajit duke përfshirë çajin e akullt-

ftohët dhe çajin me melmesë te qumështit; kakao; pije me bazë kakao duke përfshirë pije 

me bazë kakao me qumësht; pije te gazuara me kafe, kakao ose çokolatë; aroma për pije; 

(përpos vajit eterik); sirup çokolate; sirup aromatik si shtesë për pije; esenca për ushqim 

përpos esencave eterike dhe vajërave eterik; akullore; sherbet [i ngrirë]; sheçer; çokolatë, 

bombone dhe embëlsira; pllaka me bazë të drithërave; grimësira të cilat përmbajnë drithëra,  

fruta arrash dhe/ose fruta të thara; deserte duke përfshirë tart, kuleç të embël me djath, 

trofel,kuleç të imtësuar, puding, sutlash dhe mus çokolate; miell dhe preparate të 

përgaditura nga drithërat, bukë dhe pjekurina;  preparate pikante-të djegësta të pergaditura 

nga drithërat, buka, pluhur për pjekurina; grimëtësira të djegësta-pikante me bazë mielli; 

pica; produkte nga brumi; ushqime të gatshme të cilat përmbajnë brumëra; kish; produkte të 

pjekura duke përfshirë pitet, pite me mish, rollne me salqiqe, pjekurina të mbushura, 

biskota dhe kuleq të embël; produkte furre-bukëpjekësish, bukë, mafin, petulla, kroasan, 

gjevrek; pogaçe; kuleç të embël duke përfshirë dhe  kuleç me fruta, biskota-torte, ëmbëlsira 

të akullta, kuleç nga torta; mini torte; ëmbëlsirë ”flokëshprishur”; braune dhe ëmbëlsira 

tjera të përfshira në këtë klasë; sendviçe duke përfshirë senduiçe të hapura dhe senduiçe te 

thekura; salata me brumëra; salata me oriz; salcë për sallatë; aroma për supa (përveç 

vajërave eterike); melmesa; shtojsa të melmesave.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e ushqimit dhe pijeve duke përfshirë çaj dhe kafe  dhe 

produkte tjera të ngjashme; shërbime të shitjes me pakicë të kafes dhe çajit; shitja me 

pakicë duke përfshirë internet-shitjën e ushqimit dhe pijeve duke përfshirë sallata, supa, 

shujta  të gatshme , deserte-ëmbëlsira, shurupe aromatike, ëmbëlsira të ngrira, çokolata, 

bombone, ëmbëlsira, preparate të punuara nga drithërat, buka dhe pjekurinat, pjekurina, 

produkte furre-bukëpjekësish, kulaça dhe senduiç;  shërbimet e shitjes me pakicë  duke 

përfshirë  internet shitjen e produkteve ushqimore, pajisje dhe vegla lidhur me kafen; 

distribuimi i mostrave; ofrimi i shërbimeve të ndihmës  në administrimin afarist  në shitoret 
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e shitjes së kafes dhe çajit; shërbimet e shitjes Franshizë të kafes dhe çajit; konsultime 

afariste lidhur me shërbimet e franshizës  për shitësit e shitoreve të  kafes dhe çajit; ofrimi i 

shërbimeve profesionale afariste  ndihma në administrim, themelim, dizajnim, konstruim, 

furnizim dhe funkcionim të shitoreve të kafes dhe çajit, restoraneve dhe shitoreve të 

ushqimit që mirret me veti; shërbimet e këshillimi afarist lidhur me  themelimin dhe 

udhëheqjen e shitoreve të kafes dhe çajit, restoraneve dhe shitoreve të ushqimit që mirret 

me veti; shërbimet e promovimit dhe reklamimit.   

43   Ofrimi i shërbimeve të ushqimit dhe pijeve; restoran shërbimet; kafe, bare dhe 

shërbimet e hotelerisë; shërbimet e shitjes së kafes dhe çajit; kioska lëvizese të ushqimit qe 

mirret me veti  dhe diskonte të ushqimit të shpejtë; byfe; shërbime konsultative, shërbime të 

këshillimit dhe shërbime informimi lidhur me sigurimin e ushqimit dhe pijeve ;  

Shërbime konsultative, shërbime të këshillimit dhe informimit lidhur me themelimin dhe 

qeverisjen e restoranteve. 

   

 

 

 

(111)  19789 

(151)  14/12/2016 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1108 

(591)  Vjollcë 

(732)  UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 

AL Rotterdam, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjent; preparate dhe substanca, të gjitha për për përdorim në lavanderi; 

zbutës pëlhurash, zbutës; zbardhues; preparate për heqjen e njollave; sapun; sapun për 

zbardhimin e tekstilit; preparate për pastrim me dorë të rrobave dhe tekstilit; nisheste për 

larjen e rrobave; preparate për pastrim, polirim, fërkim dhe preparate abrasive.   

 

 

(111)  19868 

(151)  29/12/2016 

(181)  26/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1110 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  AFOI HATZIPRODROMOU AE - 

ANONYMI EMPOROVIOMICHANIKI 

(540)   
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ETAIRIA IPODYMATON Road to 

Oreokastro 8 56430 Thessaloniki, GR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Mbathje për meshkuj, mbathje për femra dhe fëmijë.   

 

 

 

(111)  19862 

(151)  28/12/2016 

(181)  26/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1111 

(732)  Brand Management Group Ltd          

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Devolli Prince 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes; pijet e bëra me kafe, kakao ose 

çokollate.   

 

 

 

(111)  19854 

(151)  28/12/2016 

(181)  28/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1118 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, , JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  TOYOTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ftohës për motora, antifriz për motora, lëng për frena për përdorim në pajisjet 

motorike, kemikale për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

bujqësi, vreshtari dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të paprocesuara, 

pleh organik, kompozime për shuarjen e zjarrit, preparate për tretje dhe saldim; substanca 

kemikale për ruajtjen e gjërave ushqimore; substanca për nxirje; ngjitës që përdoren ne 
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industri.   

4   Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; pluhër thithëse, përbërje lagëse dhe 

lidhëse; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndricues; qirinjë dhe fitila 

për ndriqim.  

6   Çelësa për mjete motorike; qelësa bosh për mjete motorike, metale të rëndomta dhe 

aliazhet e tyre; materiale për ndërtimin e metaleve; ndërtesa të transportueshmë nga 

metalet; materiale nga metali për binarët e trenit; kabllo jo-eletrike dhe rrjeta nga metalet e 

rëndomta; hekurishte, artikuj të vegjël nga metalet; gypa dhe tuba nga metali; kasaforta; 

mallra nga metalet e rëndomta që nuk janë të përfshira në klasat tjera; xehrore; ndërtesë nga 

metali i para-fabrikuar për pjesë montuese; shtëpi të para-fabrikuara nga metali; ndërtime 

metali të para-fabrikuara; skele të para-fabrikuara nga metali; komponente ndërtimi të para-

fabrikuara nga metali; platform metali të para-fabrikuara.     

7   Makina dhe makinat vegëltore; motora (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); 

kompllungje dhe rrypa transmisioni (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); makina bujqësore 

të ndryshme nga ato që veprojnë me dore; inkubatorë për vezë, makina automatike për 

shitje; makinë për qepje.   

9   Produkte dhe shërbime:  “Bateri për paisje motorike, mbajtës të mobilave, mbulues dhe 

pajisje ndihmëse, mbajtës të smartfonave, mbulues dhe paisje ndihmëse; mbajtës të 

tabletave kompjuterike, mbulues dhe paisje ndihmëse, rripa për qafe, syze, syze dielli, 

aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose 

reprodukcionin e zërit ose imazheve; mbartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese, 

kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për incizim; makina dhe mekanizma qe 

përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues i 

të hollave; makina llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë për procesimin e të dhënave; softuerë 

kompjuterik, aparate për shuarjen e zjarrit.   

11   Llampa dore, llampa për tavolinë, aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerimin e avullit, 

gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare.   

27   Tepihë për automjete motorike, shtresa për dysheme për automjete motorike, tepih, 

velenxë, qilima dhe mbulesa; linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e dyshemesë; 

tapeta (jo nga tekstili).   

 

 

 

(111)  19856 

(151)  28/12/2016 

(181)  28/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1119 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, , JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

(540)   
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(511) 1   Ftohës për motora, antifriz për motora, lëng për frena për përdorim në pajisjet 

motorike, kemikale për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

bujqësi, vreshtari dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të paprocesuara, 

pleh organik, kompozime për shuarjen e zjarrit, preparate për tretje dhe saldim; substanca 

kemikale për ruajtjen e gjërave ushqimore; substanca për nxirje; ngjitës që përdoren ne 

industri.   

4   Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; pluhër thithëse, përbërje lagëse dhe 

lidhëse; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndricues; qirinjë dhe fitila 

për ndriqim.   

6   Çelësa për mjete motorike, celësa bosh për mjete motorike, metale të rëndomta dhe 

aliazhet e tyre; materiale për ndërtimin e metaleve; ndërtesa të transportueshmë nga 

metalet; materiale nga metali për binarët e trenit; kabllo jo-eletrike dhe rrjeta nga metalet e 

rëndomta; hekurishte, artikuj të vegjël nga metalet; gypa dhe tuba nga metali; kasaforta; 

mallra nga metalet e rëndomta që nuk janë të përfshira në klasat tjera; xehrore; ndërtesë nga 

metali i para-fabrikuar për pjesë montuese; shtëpi të para-fabrikuara nga metali; ndërtime 

metali të para-fabrikuara; skele të para-fabrikuara nga metali; komponente ndërtimi të para-

fabrikuara nga metali; platform metali të para-fabrikuara.    

7   Makina dhe makinat vegëltore; motora (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); 

kompllungje dhe rrypa transmisioni (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); makina bujqësore 

të ndryshme nga ato që veprojnë me dore; inkubatorë për vezë, makina automatike për 

shitje; makinë për qepje.   

9   Bateri për paisje motorike, mbajtës të mobilave, mbulues dhe pajisje ndihmëse, mbajtës 

të smartfonave, mbulues dhe paisje ndihmëse; mbajtës të tabletave kompjuterike, mbulues 

dhe paisje ndihmëse, rripa për qafe, syze, syze dielli, aparate dhe instrumente shkencore, 

detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për 

përqimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; 

mbartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese, kompakt disqe, DVD dhe media tjera 

digjitale për incizim; makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe 

aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, pajisje 

dhe kompjuterë për procesimin e të dhënave; softuerë kompjuterik, aparate për shuarjen e 

zjarrit.   

11   Llampa dore, llampa për tavolinë, aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerimin e avullit, 

gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare.    

27   Tepihë për automjete motorike, shtresa për dysheme për automjete motorike, tepih, 

velenxë, qilima dhe mbulesa; linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e dyshemesë; 

tapeta (jo nga tekstili).   
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(111)  19858 

(151)  28/12/2016 

(181)  28/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1120 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, , JP 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ftohës për motora, antifriz për motora, lëng për frena për përdorim në pajisjet 

motorike, kemikale për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

bujqësi, vreshtari dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të paprocesuara, 

pleh organik, kompozime për shuarjen e zjarrit, preparate për tretje dhe saldim; substanca 

kemikale për ruajtjen e gjërave ushqimore; substanca për nxirje; ngjitës që përdoren ne 

industri.   

4   Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; pluhër thithëse, përbërje lagëse dhe 

lidhëse; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndricues; qirinjë dhe fitila 

për ndriqim.   

6   Çelësa për mjete motorike; qelësa bosh për mjete motorike; metale të rëndomta dhe 

aliazhet e tyre; materiale për ndërtimin e metaleve; ndërtesa të transportueshmë nga 

metalet; materiale nga metali për binarët e trenit; kabllo jo-eletrike dhe rrjeta nga metalet e 

rëndomta; hekurishte, artikuj të vegjël nga metalet; gypa dhe tuba nga metali; kasaforta; 

mallra nga metalet e rëndomta që nuk janë të përfshira në klasat tjera; xehrore; ndërtesë nga 

metali i para-fabrikuar për pjesë montuese; shtëpi të para-fabrikuara nga metali; ndërtime 

metali të para-fabrikuara; skele të para-fabrikuara nga metali; komponente ndërtimi të para-

fabrikuara nga metali; platform metali të para-fabrikuara.     

7   Makina dhe makinat vegëltore; motora (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); 

kompllungje dhe rrypa transmisioni (përveq mjeteve për lëvizje në tokë); makina bujqësore 

të ndryshme nga ato që veprojnë me dore; inkubatorë për vezë, makina automatike për 

shitje; makinë për qepje.   

9   Bateri për paisje motorike, mbajtës të mobilave, mbulues dhe pajisje ndihmëse, mbajtës 

të smartfonave, mbulues dhe paisje ndihmëse; mbajtës të tabletave kompjuterike, mbulues 

dhe paisje ndihmëse, rripa për qafe, syze, syze dielli, aparate dhe instrumente shkencore, 

detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për 

përqimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; 

mbartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese, kompakt disqe, DVD dhe media tjera 

digjitale për incizim; makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe 

aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, pajisje 

dhe kompjuterë për procesimin e të dhënave; softuerë kompjuterik, aparate për shuarjen e 

zjarrit.   
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11   Llampa dore, llampa për tavolinë, aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerimin e avullit, 

gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare.   

27   Tepihë për automjete motorike, shtresa për dysheme për automjete motorike, tepih, 

velenxë, qilima dhe mbulesa; linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e dyshemesë; 

tapeta (jo nga tekstili).   

 

 

 

(111)  19860 

(151)  28/12/2016 

(181)  29/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1122 

(732)  Foltene Laboratories S.r.l. Via 

Garibaldi 81 22073 Fino Mornasco, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  FOLTENE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, parfymeri, parfema, ujë i parfymosur toaleti, dezodorans për përdorim 

personal; vaj eterik; preparate toaleti jomedicinale, kremëra për fytyrë, krema hidratante, 

krema për ndalinim e dehidrimit të lëkurës në hapsirat klimatizuese dhe hapsirat nën 

presión;  kremëra për trup, kremëra jo medicinale për qetësimin e dhimbjeve dhe lodhjeve 

të këmbëve; kremëra për rrezitje, losion, vajra dhe gjel, krem dush pas rrezitjes, shampo për 

dush, shampon dhe balsam për flok; kozmetika, toalet; maskara, llak për thonjë, produkte 

për trajtimin dhe fortësimin e thonjëve; produkte për trajtimin e flokëve, losion për flokë, 

produkte për fortësimin e flokëve, produkte kozmetike për flokë; produkte për parandalimin 

e humbjes së flokut, produkte për rritjen e sërishme të flokut, produkte për fortësimin e 

flokëve, maska për restaurimin e flokut, shampon, balsam për flok, losion për vetulla dhe 

qerpik, tretman për fortësimin e vetullave dhe qerpikëve; pasta për dhëmbë.  

  

 

 

(111)  19828 

(151)  22/12/2016 

(181)  29/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1123 

(732)  DENTSU INC. 1-8-1, Higashi-

Shimbashi, Minato-ku Tokyo 105-7001 , JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Makina për kopjim; aparate dhe makina për vizatim dhe përpunim të vizatimit; 

automate për shitje;  helmeta mbrojtëse;  instrumente dhe aparate laboratorike; instrumente 
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dhe aparate fotografike; aparate dhe makina kinematografike; instrumente dhe aparate 

optike; makina dhe instrumente për matje  ose testim; makina elektronike, aparate dhe 

pjesët e tyre; softueri kompjuterik; disqe optike për xhirim; makina te fatit (makina për 

lojëra); helmeta mbrojtëse për sport; pllaka gramofoni; shirita magnetik për inçizim; disqe 

magnetike për inçizim-xhirim; kompakt disqe për inçizim- xhirim; qarqe elektronike dhe  

CD-ROM –e të gjitha xhirimeve  automatike  të inçizuara gjallë-live për instrumente 

muzikore elektrike; filma kinematografik të ndriquar; sllajde filmike të ndritëshme; bartës 

për sllajde filmi;  video disqe të inçizuara dhe video kaseta; publikime elektronike.    

16   Makina për vizatimin teknik të dokumenteve; makina për adresim; instrumente  për 

vizaztim; makina shkrimi; mimeograf (makina për kopjim e cila është përdorë neë vitet e 

80-ta);  shumëzuese relijevi; shumëzuese rrotulluese; dekoratorë dhe brushëza për artist; 

kontejnere nga letra për paketim; qese të letrës; parulla nga letra; flamuj nga letra; akuarium 

shtëpiak dhe pjesë te tij; peshqir; salveta; peshqir për duar;  facoleta nga letra; etiketa për 

valixhe; fletëza të shtypura lotarie (të cilat nuk janë lodra); mbulesa tavolinash nga letra; 

letër dhe kartuç; materiale të zyrës dhe materiale për mësim; pliko; fletore; lapsa kimik; 

lapsa; gjëra të shtypura; libra; libreza; kalendarë; katalog; doracak; ditar pune; revista; 

publikime periodike; kartolina; kartolina-panoramë; pamflete; postera; publikime; raporte; 

ditar; fotografi dhe vepra kaligrafike; fotografi; mbajtëse për fotografi.    

35   Shërbimet reklamuese dhe promovuese; shërbimet e mardhënies me publik; huazimi i 

materialeve publikuese; hulumtimet e marketingut, hulumtimi i tregut, analiza dhe 

vlërësime; planifikimi dhe organizimi i promocioneve të shitjës; promocione të shitjës; 

planifikimi dhe prodhimi  i mjeteve reklamuese; planifikimi, organizimi dhe hapja e 

ekspozitave dhe panaireve të shitjes; planifikimi dhe prodhimi vitrinave për shitjen e mallit  

dhe vitrinave për reklamim; rregullimi i vitrinave; administrimi me animatorë; mbledhja, 

administrimi dhe analiza e informimi i klientëve dhe kompanive, dhe ofrimi i 

informacioneve; analiza dhe konsultime të administrimit afarist; ofrimi i të dhënave për 

shitjen e mallit; agjenci për njohtim, oferta dhe porosi të produkteve përmes internetit, 

komunikime me mobil e tjera;  shërbimet e futjës se të dhënave  përmes komunikimit me  

rrjet  dhe përmes terminalit kompjuterik; agjencione për punësim; shërbimet e sistemimit 

dhe mbledhjes së informacioneve në bazën kompjuterike të të dhënave; sherbimet e 

administrimit afarist ose procesin e ofrimit të dhënave   nga baza kompjuterike lidhur me 

komunikimin elektronik  ose komunikimi i dyanëshem, dhe punëve administrative lidhur 

me porositë, pranimi dhe ekzekutimi i urdhëresave lidhur me to;  

Shërbimet e huazimit të makinave të shkrimit, makina për kopjim, makina për përpunimin e 

tekstit, dhe makina tjera të zyrës  dhe pajisje (përpos llogaritëseve-kompjuterëve); 

agjencione për kontrata lidhur me huazimin  e makinave të zyrës dhe pajisjeve (përveç  

kompjuterve); shërbimet e huazimit të materialit reklamues për vitrina; agjencione për 

kontrata lidhur me huazimin e materialeve reklamuese për vitrina; shërbimet e huazimit të 

instalacioneve dhe pajisjeve të zyrës; agjencione për kontrata lidhur me huazimin e 

instalacioneve dhe pajisjeve të zyrës; agjencione për bashkimin e kompanive; agjencione  

për bashkëpunimin teknik, të  shitjes, dhe prodhimit me kompani; agjencione për 

kontabilitet të biznesit; agjencione për kontabilitet të biznesit të dyqaneve; shërbimet e 

ofrimit të informacioneve kontabilistëve dhe afarizmit financiar; shërbimet e pregaditjës të 

raporteve financiare; shërbimet e ofrimit të informacioneve për përgaditjën e raporteve 

financiare; agjensione për llogaritjën e të ardhurave personale; shërbimet e konsultimit 

lidhur me përzgjedhjen e personelit dhe punës në kompani; shërbimet e punësimit të 
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personelit; shërbimet e lëshimit dhe realizimi i pullave të afarizmit-biznesit; shërbimet e 

administrimit afarist me hotele; shërbimet e ankandit; agjencione për eksport import ; 

shërbimet e parapagimit për  gazeta; shërbimet e shumzimit të dokumenteve; shërbimet 

stenografike; shërbimet e përshkrimit; shërbimet e procesimit të kompjuterëve, makinave 

shtëpiake,  teleks makinave dhe makina tjera të ngjashme të zyres;  dorëzimi i dokumenteve 

ose shiritave magnetike; shërbimet e recepcionit për vizitorët e ndërtimtarisë; shërbimet e 

konsultimit për planifikime të ndryshëme  afariste, prodhimi i fotografive te zhvillimit dhe 

atyre  korporative; shërbimet e konsultimit për rrezik te afarizmit te kompanive ; shërbimet 

e ofrimit te informacioneve për punësim;  kontrata mbi ndertimin e pajisjeve per punimet 

në ndertimtari;  ndërmjetësimi në tregun e akcioneve-berzë lidhur me shitjën, blerja e 

varkave; agjencione për kontrata lidhur më huazimin e video dhe audio pajisjeve;  

shërbimet e mbëledhjes dhe procesimit të dhënave kompjuterike; shërbimet e procesimit të 

dhënave kompjuterike;  agjencione për kontrata lidhur më huazimin e tavolinave të zyrës, 

karrikave dhe rafteve për libra; agjencione për kontrata lidhur me huazimin e prodhimeve 

për kujdesin për persona të moshuar (përpos karrocave të invalidëve) dhe produkte të tjera 

për kujdesin (përpos karrocave të invalidëve).     

38   Emitimi i programeve televizive; emitimi i televizionit kabllovik; emitimi i radio 

programeve  (radiodifuzioni); komunikimi me telefona mobil; teleks shërbime; komunikimi 

përmes terminalit kompjuterik; komunikimi përmes  telegramit; komunikimi përmes 

telefonit; bartja me faksimil; shërbime pejxher; agjencione gazetareske; huazimi i pajisjeve 

telekomunikative duke përfshirë telefona dhe aparate faksimil.   

41   Publikimim i revistave të kompanive lidhur me raportet me publikun, broshura të 

kompanive, buletine shtëpiake dhe publikime tjera; planifikim, administrim dhe rregullim 

të seminareve; planifikim dhe produkcion të emitimit të programeve; shërbime arsimore 

dhe mësimore lidhur me mësimin e teknologjive informatike; shërbime arsimore  dhe 

mësimore lidhur me  mësimin për zhvillimin e talentëve; shërbime arsimore dhe mësimore 

lidhur me ngritjën e dijes; ofrimi i informacioneve dhe konsultimeve për arsimimin lidhur 

me zhvillimin e resurseve njerëzore; ofrimi i shërbimeve lidhur me objektet për ushtrime-

trening, objekte sportive, salla për lojë dhe objekte të tjera me përmbajtje argëtuese, objekte 

për  ekspozitë të fotografive dhe lëndeve tjera artistike,  teatrove ose  audio dhe video 

studio-ve; planifikimi, rregullimi ose administrimi lidhur me shfaqjen e filmave, shfaqjeve 

live-gjallë, prezantimeve muzikore dhe planifikimi dhe organizimi dhe administrimi me 

ngjarje sportive, planifikimi dhe produkcioni i filmave në  video shirita, disqe kryesore për 

xhirim dhe shirita kryesorë për inçizimin e zërit  në shirita magnetik ose disqe magnetike në 

lëmin e arsimimit, kulturës, argëtimit ose sportit (jo për filma, emitim programesh, reklama 

dhe reklamime); ofrimi i informacioneve  lidhur me  ekzekutimet muzikore  ose 

ekzekutimet gjallë-live permes bazës së të dhënave  

kompjuterike; prodhimi i disqeve kryesore per kompakt disqe; huazimi i aparateve 

televizive, radio aparateve dhe pajisjeve tjera  video dhe  audio pajisje;  agjencioni per 

kontrata  per qeranë e  video dhe audio pajisjeve; Aftesimi dhe arsimimi i talenteve dhe 

modeleve; shërbimet e arsimimit  dhe aftësimit lidhur me artin, zanatin ose aportin; ofrimi i 

informacioneve lidhur me materialin për mësim për hulumtim dhe agjencioni  per te 

njejten; ekspozimin e bimëve; ekspozimi i shtazëve; bibliotekat e rekomanduara për 

litëraturë dhe shkrime dokumentare; ekspozita artistike; kopshte për shfaqje publike;  

shpella për shfaqje publike; shfaqja e filmave, produkcioni i filmit ose distribuimi i filmit; 

prezantimi i shfaqjeve muzikore gjallë-live; drejtimi ose realizimi i shfaqjeve; realizimi i 
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shfaqjeve muzikore; emitimi i drejtimit te programit; përdorimi i pajisjeve video ose audio 

pajisjeve per produkcionin e emitimit te programit; organizimi, administrimi dhe rregullimi 

i garave me kuaj; organizimi, administrimi ose rregullimi i garave me biçikleta organizimi, 

administrimi ose rregullimi i garave me barka organizimi, administrimi ose rregullimi i 

garave me  automobila; rezervimi i vendeve për ulje(për tu ulur)  ne shfaqje; qeraja e 

filmave; qeraja e librave; qeraja e te dhenave(klipeve) ose te dhenave zanore  ne shirita 

magnetik; qeraja e shiritave magnetik me përshkrime(klipe) me fotografi ; qeraja e 

negativave te filmave; qeraja e pozitiveve te filmave; qeraja e lodrave; qeraja e makinave 

dhe aparateve  per argëtim; qeraja e makinave  dhe aparateve për lojë; qeraja e makinave 

dhe aparateve  për hapësirat e argëtimit; qeraja e fotografive; ofrimi i informacioneve per 

shfaqjen e filmave, prezentimi ose shfaqja gjallë-live,  drejtimi dhe prezantimi i lojërave 

ose prezentimi i ngjarjeve muzikore; fotografive; interpretimi gjuhësorë; perkthimi,  

kamera me qera, makina optike me qera ose instrumenteve përfshirë  ne ketë klasë.   

42   Planifikimi rregullimi dhe publikimi; projektime arqitektonike; ofrimi i te dhenave per 

personat e njohur; arritja dhe ndermjetesimi   gjatë arritjes se te drejtave te autorit, te 

pronësisë industriale dhe pronësisë tjetër intelektuale; planifikimi, formatizimi, zhvillimi 

ose vlerësimi i sistemit për përpunimin e të dhënave, dhe dizajnimi ose programimi i 

sistemeve tjera kompjuterike; dizajnimi i softuerit kompjuterik, programimi kompjuterik, 

ose mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; huazimi i kompjuterëve (përfshirë edhe procesorët 

qendrorë,  qarqe te programuara elektronike me te dhena te koduara, disqe magnetike, 

shirita magnetik dhe pajisje tjera periferike); planifikimi, dizajnimi, zhvillimi dhe 

mirëmbajtja e sistemeve informative komunikuese, sistemeve informative  distribuese dhe 

sistemeve tregtare (shërbime kompjuterike); planifikimi, dizajnimi, zhvillimi, mirӕmbajtja 

dhe  azhurnimi veb sajteve; lidhja me rrjete informativo-komunikuese permes terminali  

kompjuterik; softueri kompjuterik, sigurija kompjuterike dhe teknologjia informative ; futja 

e te dhënave permes kompjuteri; planifikimi, hulumtimi, dizajnimi dhe këshillimi ne lidhje 

me zhvillimin regjional, zhvillimi urban, zhvillimin  e turizmit dhe pushimoreve; dizajnimi; 

kontrollimi dhe administrimi me bazen e të dhënave  te cilat kanë të bejnë më  licencimin e 

te drejtave te autorit; menaxhmenti i te drejtave te autorit; agjencione per llogaritjen dhe 

pagesen  e menaxhmentit per te drejtat e autorit; agjencione per llogaritjën dhe pagesen e te 

e te ardhurave  nga e drejta e autorit; ofrimi i informacioneve nga baza e te dhënave  per te 

drejtat e autorit; përpunimi i të dhenave nga baza e te dhenave  te cilat kanë te bejnë me  te 

drejtat e autorit  kompjuterike; huazimi i qasjes ne bazen e te dhenave kompjuterike  sipas 

kohes se shpenzuar; këshillime profesionale qe kanë te bejnë me performanca, punen e 

kompjuterit dhe makinave tjera te cilat kërkojnë nje nivel të lartë te dijës(aftësimit)  

profesionale, aftësi ose përvojë  se si te arrihet precizitet i domosdorëshëm ne 

administrimin e tyre; dizajnimi, programimi ose mirëmbajtja e sistemeve te kompjuterëve  

sistemeve për përpunimin  e të dhënave; këshillime lidhur me dizajnimin, programimimin 

ose mirëmbajtjën e sistemeve kompjuterike për përpunimin e te dhënave; dizajnimi, 

programimi ose mirëmbajtja e rrjeteve të sistemeve të komunikimit; Këshillimi lidhur me 

dizajnimin, programimin ose mirëmbajtjën e sistemeve të rrjeteve të komunikimit;  

përpunimi kompjuterik i të dhënave; përpunimi i të dhënave dhe këshillimi lidhur me 

vlerësimin e aftesimit profesional dhe aftësimi i personelit  ( shërbime kompjuterike); 

projekte për përpunimin e pajisjeve ndertimore;  sigurimi i te dhënave meterologjikeo; 

projektimi i makinave, aparateve ose  instrumenteve (përfshirӕ edhe pjesët e tyre), ose 

sisteme të cilët përbëhen  nga të njëjtat; testimi, kontrollimi ose hulumtimi e barërave-
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medikamenteve, kozmetikes ose ushqimit; hulumtime të cilat kanë të bëjnë me ndërtimtari 

ose planifikimin urbanistik; testimi ose hulumtimi i preventivës së ndotjës; testimi ose 

hulumtimi i energjisë elektrike; testimi ose hulumtimi i ndërtimtarisë ; testimi, kontrollimi 

ose hulumtimi i bujqësisë, blegëtorisë dhe peshkatarisë; testimi ose hulumtimi i makinave, 

aparateve dhe instrumenteve. 

    

 

 

 

(111)  19827 

(151)  22/12/2016 

(181)  29/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1124 

(732)  Belron Hungary Kft – Zug Branch          

Gotthardstrasse 20 CH-6304 Zug, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC            

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  CARGLASS 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Xhama mbrojtës, xhama ballore, dritare, çati që hapet, pasyra xhami; të gjitha për 

automjete.   

21   Xham për dritaret e automjeteve, xham i papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përpos 

xhamit që përdoret në ndërtimtari); qelq; xham për dritat e automjeteve; fibër xhami, të 

gjitha në formë të shtresave (jo nga tekstili), kallëpe dhe shufra, të gjtha për përdorim në 

prodhimtari; instrumente jo-elektrike dhe material të përfshira në klasën 21, të gjitha për 

qëllime pastrami.   

37   Instalim i xhamave të automjeteve, xhamave ballor, xhamave dhe produkteve të 

lustrimit, dritareve, kornizave të xhamave, alarmeve, sistemin e zërimit dhe pjesët dhe 

pajisjet për automjete, mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve, mirëmbajtje dhe riparim i 

xhamave të automjeteve, shërbime këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha 

shërbimet e lartëpërmendura.   

 

 

 

(111)  19826 

(151)  22/12/2016 

(181)  30/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1125 

(591)  e kuqe 

(732)  GEOPOST 9 rue Maurice Mallet 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  , FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Sherbimet e magazinimit, përkatësisht, distribuimit, bartjes dhe paketimit të 
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pakove dhe mallërave ; Shërbimet e transportit dhe dorëzimit, përkatësisht bartja, transporti 

dhe dorëzimi i pakove dhe lëtrave  me mënyra të ndryshme të transportit; shërbimet 

transportuese ; transporti ajrorë i pakove dhe mallërave, hekurudhorë, përmes lumenjëve, 

detare dhe rrugorë ; Shërbimet e transportit dhe dorëzimit, përkatësisht mbledhja-

grumbullimi, transporti dhe dorëzimi i pakove dhe lëtrave ;  monitorimi dhe zbulimi me anë 

të kompjuterit të pakove dhe transportimi i mallërave  në tranzit, përkatësisht,  ofrimi 

automatik i informatave  në transportin vendorë dhe ndërkombëtarë  dhë sherbimet e 

dorëzimit ; ofrimi i kontrollit të informacioneve të tjerëve  për vërtetimin  lidhur më 

progresin e grumbullimit  dhë dorëzimit, permes internetit dhe telefonit ; Shërbimet e 

ndërmjetësimit lidhur më transportin ; Ofrimi i informacioneve lidhur më transportin; 

shërbimet e logjisttikës lidhur më transportin ; Shërbimet e dërgimit të pakove në rrjetet 

tregtare; shërbimet e logjikës ne lëminë e dorëzimit të pakove  dhe postës   

 

 

 

(111)  19788 

(151)  14/12/2016 

(181)  30/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1126 

(732)  Dunhill Tobacco of London Limited          

Globe House 4 Temple Place London WC2R 

2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  DUNHILL FINE CUT 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigareta, cigare, cigarrillos, duhan i grirë, duhan për llulla dhe produkte të 

duhanit 

  

 

 

(111)  19790 

(151)  14/12/2016 

(181)  30/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1128 

(732)  HP Hewlett Packard Group LLC          

11445 Compaq Center Drive West, 

Houston, Texas, 77070, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencorë, fotografike, kinematografike, optike dhe 

mësimdhënieje; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, 
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akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose pamjeve; mbajtës magnetikë së të dhënave, disqe 

regjistruese; makina llogaritëse, pajisje të përpunimit së të dhënave, kompjutera; software 

kompjuterike; shenja dalluese (house mark) për hardware dhe software kompjuterike; 

aparate të përpunimit të të dhënave; kompjutera; hardware kompjuterike; servera 

kompjuterikë; servera rrjeti; servera Interneti; hardware të rrjeteve dhe komunikimeve 

kompjuterike; hubs të rrjetit kompjuterik, rutera, kontrollues, ҫelësa dhe pika të aksesit pa 

tel (wireless); hardware të kujtesës kompjuterike; servera të kujtesës kompjuterike; servera 

të rrjetit së zonës së kujtesës kompjuterike (SAN); hardware të kujtesës kompjuterike të 

lidhura me rrjetin (NAS); hardware kompjuterike dhe të komunikimeve për rrjete të zonës 

së kujtesës; hardware backup-i të diskut; drajvera; tabela dhe materiale të bashkëlidhura të 

drajverave; kontrollues për RAID (redundant array of independent disks); adaptorë për host 

bus; sisteme të ruajtjes së të dhënave që përfshijnë hardware kompjuterike, periferikë 

kompjuterikë dhe software të sistemit operativ; sisteme të integruara IT që përfshijnë 

hardware dhe software kompjuterike, të kujtesës dhe rrjetit të konverguar; sisteme 

modulare IT; periferikë kompjuterikë; sinjalistikë dixhitale; njësi kasetash magnetike për 

kompjutera; kaseta bosh për ruajtjen e të dhënave kompjuterike; ҫipe të memories; 

gjysëmpërҫues, borde të qarqeve të mbyllura, qarqe të integruara dhe përbërës elektronikë; 

software kompjuterike; sisteme operative kompjuterike; software dhe firmware 

kompjuterike për hardware dhe periferikë kompjuterike operativ; software serveri; software 

rrjeti; software të resë (cloud) informatike; software të bazës së të dhënave, qendrës së të 

dhënave dhe magazinimit së të dhënave; software të kujtesës; software virtualizimi; 

software kompjuterike për konfigurimin, ofrimin, vendosjen, kontrollin, menaxhimin dhe 

virtualizimin e kompjuterave, serverave kompjuterikë dhe pajisjeve të ruajtjes të të 

dhënave; software për operimin, menaxhimin, automatizimin dhe virtualizimin e rrjetit 

kompjuterik; software kompjuterike për rrjete të përcaktuara software; software operative të 

rrjetit të zonës lokale (LAN); software operative të rrjetit të zones së gjerë (WAN); 

software kompjuterike për lidhjen e sistemeve kompjuterike të shpërndara, serverave dhe 

pajisjeve të kujtesës; software për menaxhimin dhe automatizimin e infrastrukturës së resë 

informatike (cloud); software kompjuterike që përdoren për funksionimin e aplikacioneve 

të bazuara në renë informatike (cloud); software kompjuterike të resë informatike (cloud) 

për përdorim në aplikacionet, menaxhimin e bazës së të dhënave, dhe ruajtjen elektronike 

së të dhënave të ndërmarrjes; software kompjuterike për monitorimin e resë informatike 

(cloud), faqes së internetit dhe performancës së aplikacionit; software kompjuterike për 

menaxhimin e teknologjisë së informacionit (IT), menaxhimin e infrastrukturës IT, 

menaxhimin e infrastrukturës IT në distancë, menaxhimin dhe inventarizimin e aseteve IT, 

automatizimin e procesit IT, menaxhimin e jetëgjatësi së pajisjes IT, sigurinë IT, raportimin 

dhe parashikimin IT, monitorimin e defekteve në infrastrukturë dhe performancën IT, dhe 

software ndihmuese IT (service desk dhe help desk); software kompjuterike për mbrojtjen e 

të dhënave dhe sigurinë e të dhënave; software kompjuterike për ofrimin e sigurisë për 

kompjutera, rrjete dhe komunikime elektronike; software për sigurinë e aplikacionit dhe 

rrjetit; software kompjuterike për monitorimin e aksesit dhe aktivitetit në rrjetin 

kompjuterik; software kompjuterike për vlerësimin e sigurisë së aplikacionit; software për 

enkriptimin dhe dekriptimin e të dhënave dhe dokumenteve; software kriptografie; software 

kompjuterike të vërtetimit të përdoruesit; software për monitorimin, raportimin dhe 

analitikën e përputhshmërisë së sigurisë të informacionit; software të inteligjencës së 
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sigurisë IT dhe menaxhimit të riskut; software të backup-it, rikuperimit dhe arshivimit të të 

dhënave; software kompjuterike për deduplikimin e të dhënave; software të menaxhimit të 

bazës së të dhënave; software kompjuterike që përdoren për të lexuar dhe vlerësuar 

përmbajtjen e lokalizuar në rrjete kompjuterike globale, baza të të dhënave dhe/ose rrjete; 

software kompjuterike për integrimin e aplikacionit dhe bazës së të dhënave; software 

kërkimi; software kompjuterike të motorit të kërkimit; software për kërkimin e bazave të të 

dhënave; software kompjuterike për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të 

informacionit dhe të dhënave; software kompjuterike të operimit dhe automatizimit të 

magazinimit të të dhënave; software të operimit dhe automatizimit të qendrës së të 

dhënave; software kompjuterike për transmetimin, ruajtjen, përpunimin dhe riprodhimin e 

të dhënave; software kompjuterike për aksesimin, pyetjen dhe analizimin e informacionit të 

ruajtur në bazat e të dhënave dhe magazinat e të dhënave; software të menaxhimit të 

informacionit dhe njohurive; software të inteligjencës së biznesit; software kompjuterike që 

ofrojnë inteligjencë të menaxhimit të biznesit të integruar, në kohë reale nëpërmjet 

kombinimit të informacionit nga baza të dhënash të ndryshme; software të analitikës së 

biznesit dhe të dhënave të mëdha; software kompjuterik që automatizon përpunimin e 

informacionit dhe të dhënave të pa-strukturuara, gjysëm-të strukturuara dhe të strukturuara 

në rrjete kompjuterike dhe Internet; software të njohjes së procesit të biznesit; software të 

menaxhimit të mardhënies me klientin (CRM); software të burimit dhe menaxhimit të 

riskut të ndërmarrjes; software të menaxhimit të projektit; software të menaxhimit të 

regjistrimeve; software  për tregti elektronike (e-commerce); mjete të zhvillimit dhe 

vendosjes së software-ve; mjete të zhvillimit të software-ve për krijimin e aplikacioneve të 

Internet-it për telefona të lëvizshëm dhe ndërfaqeve të klientit; software të testimit dhe 

dorëzimit të aplikacionit; software të menaxhimit të jetëgjatësisë së aplikacionit dhe 

pajisjes; software të infrastrukturës së përcaktuar të software-ve (SDS); software 

kompjuterik që ofron akses të bazuar në faqe interneti për aplikacione dhe shërbime përmes 

një sistemi operativ ose ndërfaqe portale të faqes të internet-it; software për të automatizuar 

dhe menaxhuar shërbime, operime dhe faturime të industrisë së shërbimeve; software për 

menaxhimin e licensave të software-ve.   

16   Material i shtypur; material udhëzues dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); material i 

shtypur në fushën e kompjuterave dhe teknologjisë së informacionit; broshura rreth 

zhvillimeve teknologjike, udhërrëfyes reference i shtypur, buletine teknike, katalogë të 

shtypur dhe faqe të dhënash për produkte në fushën e kompjuterave dhe teknologjisë së 

informacionit; udhërrëfyes për operimin dhe shërbimin e produkteve për kompjutera dhe 

periferikë kompjuterik. 

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; shërbime 

konsultimi për menaxhim biznesi; shërbime konsultimi biznesi në fushën e teknologjise së 

informacionit (IT); shërbime konsultimi biznesi në fushën e përmirësimit të procesit të 

biznesit dhe marrjes së shërbimeve nga të tretët; shërbime konsultimi biznesi në fushën e 

arkitekturës së ndërmarrjes; shërbime për marrjen e shërbimeve IT nga të tretët dhe 

personel punësimi për projekte të teknologjisë së informacionit; marrja e shërbimeve nga të 

tretët në procesin e biznesit; shërbime IT të planifikimit strategjik; shërbime IT të 

menaxhimit të aseteve; përpilimi dhe sistematizimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; shërbime të menaxhimit te bazës së të dhënave; shërbime të dyqaneve të 

shitjes me pakicë online dhe shërbime të porosisë që përfshin hardware, software dhe 

periferikë kompjuteri; shërbime të biznesit, konkretisht, asistimi i të tjerëve në negociimin 
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dhe zhvillimin e partneriteteve të biznesit dhe aleancat e biznesit; shërbime të marketingut 

dhe programit promocional në fushën e teknologjisë së informacionit dhe kompjuterit; 

shërbime të menaxhimit të marrëdhënies me klientin; shërbime të tregtisë elektronike; 

shërbime të taksonomisë, konkretisht, klasifikimi dhe organizimi i të dhënave për qëllime të 

menaxhimit të regjistrimeve; ofrimi i një faqeje interneti (website) që përfshin një vend 

tregtimi online për shitësit dhe blerësit të mallrave dhe shërbimeve kompjuterike dhe IT; 

shërbime të menaxhimit të njohurive të biznesit; analizimi i të dhënave të biznesit.   

36   Sigurimi; çështje financiare; çështje monetare; shërbime për financim të blerjes dhe 

dhënies me qira; përpunimi, menaxhimi dhe administrimi i  planeve të sigurimit  

shëndetësor dhe mirëqënies së punonjësit; ofrimi i shërbimeve të përpunimit të 

transaksionit të kartës së kreditit për të tjerët; ofrimi i shërbimeve të përpunimit të kërkimit 

për sigurim për të tjerët; shërbime të analizës dhe konsultimit financiar për organizimin dhe 

administrimin e veprimeve bankare dhe financiare; menaxhimi i aseteve financiare; 

shërbime faturimi.   

37   Shërbime ndërtimi; shërbime riparimi; shërbime instalimi; instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi kompjuterik dhe i kompjuterave dhe hardware, rrjetit dhe telekomunikimeve 

kompjuterik.   

38   Telekomunikim; shërbime të telekomunikimit, konkretisht, transmetimi i zërit, të 

dhënave, grafikëve, pamjeve, audio dhe video me anë të rrjeteve të telekomunikimit, 

rrjeteve të komunikimit wireless, dhe Internetit; transmetimi i informacionit nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimit elektronik;  ofrimi i komunikimit elektronik të sigurt në kohë reale 

në një rrjet kompjuterik;  ofrimi i shërbimeve të rrjetit privat virtual,  konkretisht, 

komunikime elektronike private dhe të sigurta  në një rrjet kompjuterik privat ose publik;  

konsultimi në fushën e komunikimit dhe telekomunikimit;  ofrimi i dhomave për bisedime 

(chat) online, borde buletini dhe forume për transmetimin e mesazheve midis përdoruesve 

në fushat e kompjuterave, software,  teknologjisë së informacionit dhe interesit të 

përgjithshëm; transmetimi pa shkarkim (streaming) i materialit  audio dhe video në 

Internet;  shërbime të zërit në protokollin e Internetit (voice over Internet protocol (VOIP));  

shërbime të shpërndarjes së skedarëve, konkretisht, transmetimi elektronik i  të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale.   

41   Edukim; ofrim i trajnimeve; shërbime edukuese dhe trajnuese, konkretisht, drejtimi i 

klasave, workshop-eve, seminareve dhe konferencave në fushën e kompjuterave, software, 

tregtisë elektronike dhe teknologjisë së informacionit; revista online, konkretisht, blogje që 

përfshijnë informacion në fushat e kompjuterave, software, tregtisë elektronike dhe 

teknologjisë së informacionit.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime e dizenjim në lidhje me to; 

shërbime kërkimore dhe analizuese industriale; dizenjim dhe zhvillim i hardware dhe 

software të kompjuterit; shenja dalluese (house mark) për shërbime kompjuterike, shërbime 

softueri, shërbime të resë informatike (cloud) dhe shërbime të teknologjisë së 

informacionit; shërbime kompjuterike; analizim, planifikim, integrim dhe dizenjim i 

sistemeve kompjuterike; integrim i sistemeve dhe software kompjuterike;  integrim i 

sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike; administrim i sistemeve kompjuterike për të tjerët; 

dhënie me qera dhe leasing i hardware dhe periferikëve kompjuterikë; shërbime këshillimi 

për kompjutera; këshillim për dizenjim, zgjedhje dhe përdorim të hardware dhe sistemeve 

kompjuterike; këshillim për software kompjuterikë; shërbime këshillimi për të tjerët në 

zgjedhjen, implementimin dhe përdorimin e software kompjuterik; shërbime këshillimi në 
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fushën e software si një shërbim; shërbime këshillimi interneti; shërbime këshillimi për 

teknologjinë e informacionit (IT); këshillim në fushën e IT dhe transformimi, integrimi, 

modernizimi, migrimi, dizenjimi, zhvillimi, implementimi, testimi, optimizimi, operimi dhe 

menaxhimi i aplikacioneve; këshillim në fushën e resë informatike (cloud) dhe të dhënave 

të mëdha; këshillim në fushën e infrastrukturës së resë informatike (cloud); shërbime 

këshillimi në fushat e arkitekturës së qendrës së të dhënave,  zgjidhjeve publike dhe private 

të resë informatike (cloud) dhe vlerësimi dhe implementimi i shërbimeve dhe teknologjisë 

së internetit; këshillim në fushën e sigurisë, drejtimit dhe përputhshmërisë së informacionit; 

këshillim në fushën e sigurisë së kompjuterit dhe informacionit dhe menaxhimit të riskut të 

IT; këshillim në fushën e shërbimeve të IT së lëvizshme dhe në vendin e punës; këshillim 

në fushën e  hardwere dhe software të komunikimit të unifikuar;  këshillim në lidhje me 

aspektet e IT te proceseve të biznesit;  këshillim në fushën e zgjidhjeve IT për menaxhimin 

e marrëdhënieve me klientin, financës dhe administrimit, burimeve njerëzore, stafit të 

punës dhe përpunimit të dokumentave; këshillim në fushën e menaxhimit të shpërndarjes së 

aplikacioneve; këshillim në fushën e optimizimit të tregut;  këshillim në fushën sistemeve 

IT të konverguara; këshillim në fushat e infrastrukturës së IT të konverguara dhe hiper-

konverguara; këshillim në fushën e shërbimeve, operimeve dhe faturimit të industrisë së 

shërbimeve; këshillim në fushën e eficencës së energjisë dhe mjedisit; shërbime shkencore 

dhe teknologjike, konkretisht, kërkime dhe dizenjim në fushën e hardware të rrjetit 

kompjuterik dhe arkitekturës së qendrës së të dhënave kompjuterike; shërbime këshillimi 

teknik në fushën e arkitekturës së qendrës së të dhënave; ofrimi i përdorimit të përkohshëm 

online i middleware të pa-shkarkueshëm për të ofruar një lidhje midis aplikacioneve të 

software dhe sistemeve operative; ofrimi i përdorimit të përkohshëm online i software të 

pa-shkarkueshme të resë informatike (cloud) për përdorim në menaxhimin e bazës së të 

dhënave dhe ruajtjen elektronike të të dhënave; dizenjim dhe zhvillim i software dhe 

hardware kompjuterik; shërbime programimi kompjuterik; zhvillimi i driver-it dhe software 

sistemi operues; zhvillim, modernizim dhe integrim i resë informatike (cloud) i aplikacionit 

software;  shërbime instalimi, mirëmbajtjeje dhe azhornimi i software; testimi i operimit 

dhe funksionimit të kompjuterave, rrjeteve dhe software; shërbime këshillimi dhe zhvillimi 

i software të teknologjisë së biznesit; shërbime programimi kompjuterike për të tjerët në 

fushën e menaxhimit të konfigurimit të software; zhvillim i software kompjuterik në fushën 

e aplikacioneve të celularëve;  azhornimi dhe mirëmbajtja e software kompjuterike me 

bazë-renë informatike (cloud) nëpërmjet azhornimeve, përmirësimeve dhe konfigurimeve 

online; shërbime suporti teknik; shërbime ndihmuese (service desk/help desk) dhe shërbime 

për zgjidhjen e problemeve në infrastrukturën e IT, hardware të kompjuterit, software të 

kompjuterit, periferikëve kompjuterikë dhe rrjeteve kompjuterike; shërbime të suportit 

teknik, konkretisht, zgjidhja e problemeve të software kompjuterik; shërbime të suportit 

teknik, konkretisht, zgjidhja me mënyrën e diagnostikimit të  problemeve të hardware dhe  

software kompjuterik; shërbime suporti teknik, konkretisht, migrimi i qendrës së të 

dhënave, serverit dhe aplikacioneve të bazës së të dhënave; shërbime suporti teknik, 

konkretisht, monitorimi i kompjuterave, sistemeve të rrjetit, serverave dhe aplikacioneve te 

bazës së të dhënave dhe faqes së internetit, dhe njoftimi i ngjarjeve dhe paralajmërimeve të 

lidhura me to; shërbime suporti teknik, konkretisht, shërbime të monitorimit të kompjuterit 

dhe rrjetit në distancë në kohë reale; shërbime suporti teknik, konkretisht, shërbime 

menaxhimi infrastrukture në vend dhe distancë për monitorimin, administrimin, dhe 

menaxhimin e sistemeve të aplikacioneve dhe resë informatike (cloud) IT publike dhe 
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private;  

shërbime të teknologjisë së informacionit (IT); ofrimi i shërbimeve të hostimit të faqeve të 

internetit, përshtatja dhe zhvillimi i faqeve online të internetit për të tjerë;  shërbime të resë 

informatike (cloud); shërbime të ofrimit të hostimit të resë informatike (cloud); hostimi i 

aplikacione software për të tjerë; hostimi i resë informatike (cloud) për bazat e të dhënave 

elektronike; shërbime të hostimit të infrastrukturës së faqes së internetit, resë informatike 

(cloud ) dhe kompjuterit; ofrimi i serverave me kapacitet variabël për të tjerë; dhënia me 

qera palëve të treta të pajisjeve të ruajtjes së të dhënave ose të memories; shërbime të 

infrastrukturës si një shërbim (IaaS), konkretisht, ofrimi i hardware kompjuterike, software 

kompjuterike, periferikëve kompjuterikë për të tretët bazuar në abonim ose në pagesën për 

përdorim; shërbime virtualizimi për klientët; integrimi i mjediseve te resë informatike 

informatike (cloud) publike ose private; menaxhimi në distancë ose në vend i sistemeve të 

teknologjisë së informacionit (IT) dhe aplikacioneve software për të tjerë; re informatike 

(cloud) që përfshijnë software për përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave; 

shërbime kompjuterike për të tjerë, konkretisht, hostimi, menaxhimi, ofrimi, shkallëzimi, 

administrimi, mirëmbajtja, monitorimi, siguria, enkriptimi, dekriptimi, replikimi dhe back-

up i bazave të të dhënave; menaxhimi i qendrave të të dhënave, siguria IT, reja informatike  

(cloud), teknologji e vendit të punës, rrjete kompjuterikë, shërbime të unifikuara të 

komunikimit dhe ndërmarrjeve IT për të tjerë; shërbime të bazës së të dhënave; shërbime të 

qendrës dhe magazinimit të të dhënave; shërbime të zhvillimit të bazës së të dhënave; 

shërbime të eksplorimit të të dhënave; shërbime back up dhe të rikuperimit të të dhënave; 

shërbime të migrimit të të dhënave; shërbime të enkriptimit dhe dekriptimit të të dhënave; 

re informatike (cloud) që përfshijnë software për përdorim në menaxhimin e bazës së të 

dhënave dhe të magazinimit të të dhënave; ruajtja e të dhënave elektronike; ruajtja 

elektronike e përmbajtjeve dixhitale, konkretisht, të dhënave imazhe, tekste, video dhe 

audio; shërbim software si një shërbim (SaaS); shërbime të ofruesit të shërbimit për 

aplikacione (ASP); shërbime të platformave si shërbim (PaaS); shërbime të infrastrukturës 

si shërbim (IaaS); përdorim i përkohshëm i software të pa shkarkueshëm; përdorim i 

përkohshëm i software të pashkarkueshëm për operim, menaxhim, automatizim, 

virtualizim, konfigurim, ofrim, vendosje dhe kontrollim të kompjuterit dhe rrjetit; përdorim 

i përkohshëm i software të pashkarkueshëm për menaxhimin e teknologjisë së 

informacionit (IT), menaxhim të infrastrukturës IT, menaxhim të infrastrukturës IT në 

distancë, menaxhimi dhe inventarizim i aseteve IT, automatizim i procesit IT, menaxhim i 

jetëgjatësisë së pajisjeve IT, siguria e IT, raportim dhe parashikim i IT, monitorim i 

gabimeve në infrastrukturë dhe performancën e IT, dhe shërbime ndihmuese (service desk 

dhe help desk); përdorim i përkohshëm i software të pashkarkueshëm për mbrojtjen e të 

dhënave, sigurinë e të dhënave, dhe sigurinë e aplikacioneve dhe rrjetit kompjuterik; 

përdorim i përkohshëm i software të pashkarkueshëm për përputhshmërinë rregulluese të 

sigurisë së informacionit; përdorim i përkohshëm i software të pashkarkueshëm për 

monitorimin e aksesit dhe aktivitetit tw rrjetit kompjuterik; përdorim i përkohshëm i 

software të pashkarkueshëm për enkriptimin dhe dekriptimin e të dhënave, kriptografinë,  
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vërtetimin e përdoruesit të kompjuterit dhe monitorimin, raportimin dhe analizimin e 

përputhshmërisë së sigurisë së informacionit; përdorim i përkohshëm i software të 

pashkarkueshëm për back up, rikuperimin, arshivimin dhe deduplikimin e të dhënave; 

përdorim i përkohshëm i software të pashkarkueshëm për menaxhimin dhe automatizimin e 

infrastrukturës së resë informatike (cloud); përdorim i përkohshëm i software të 

pashkarkueshëm për monitorimin e performancës së resë informatike (cloud), faqes se 

internetit dhe aplikacionit; përdorim i përkohshëm i software të pashkarkueshëm për bazën 

e të dhënave dhe për menaxhimin e bazës se të dhënave, operimin dhe automatizimin e 

magazinimit të të dhënave, operimi dhe automatizimi i qendrës së të dhënave, integrimi i 

aplikacioneve dhe bazës se të dhënave, transmetimin, ruajtjen, perpunimin dhe riprodhimin 

e të dhënave, dhe për aksesimin, kërkimin dhe analizimin e informacionit të ruajtuar në 

bazat e të dhënave dhe magazinat e të dhënave; përdorimi i përkohshëm i software të 

pashkarkueshëm për inteligjencën e biznesit, njohjen e procesit të biznesit, analizimi i të 

dhënave, menaxhimi i informacionit, menaxhimi i njohurive, menaxhimi i marrëdhenieve 

me klientin dhe menaxhimi i burimeve të sipërmarrjes dhe riskut; përdorimi i përkohshëm i 

software të pashkarkueshëm për ruajtjen, menaxhimin, ndjekjen dhe analizimin e të 

dhënave të biznesit; përdorimi i përkohshëm i software të pashkarkueshëm të motorit të 

kërkimit dhe software për menaxhimin e projektit dhe regjistrimeve; përdorimi i 

përkohshëm i software të pashkarkueshëm për zhvillimin, vendosjen, testimin, shpërndarjen 

dhe menaxhimin e jetëgjatësisë së aplikacionit të software; përdorimi i përkohshëm i 

software të pashkarkueshëm për sisteme IT te konverguara; përdorimi i përkohshëm i 

software të  pashkarkueshëm te infrastrukturës së percaktimit të software (SDS); përdorim i 

përkohshëm i software të pashkarkueshëm në fushat e infrastrukturës IT te konverguara dhe 

hiper-konverguara; shërbime software si nje shërbim, konkretisht, hostimi i software të resë 

informatike dhe infrastrukturës së qendrës së të dhënave për përdorim nga të tjerë për 

përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave dhe zhvillimin e aplikacionit; përdorim i 

përkohshëm i software të pashkarkueshëm për automatizimin dhe menaxhimin e 

shërbimeve, operimeve dhe faturimit të industrisë së shërbimevë; përdorim i përkohshëm i 

software të pashkarkueshëm për menaxhimin e liçencave të software. 
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(511) 1   Prodhime kimike për industri, shkencë dhe fotografi, si dhe për bujqësi;  rrëshira 

artificiale të papërpunuara, materiale plastike në gjendje të papërpunuar; mterije ngjitëse që 

përdoren në industri, agjent për heqje të ngjitëses (prodhime kimike për tretje të ngjiteseve 
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nga nishestja), ngjyra (prodhime kimike për ndriçimin e ngjyrave, për përdorim në 

industri), ngjitëse (prodehime kimike për prodhimin e ngjyrave), ngjyrosje e metaleve 

(kripëra për ngjyrosjen e metaleve), gluten (ngjitëse), e cila nuk shfrytëzohet për materiale 

zyre dhe amvisëri, dekolorantë për përdorim në industri, ngjitëse për plaka muri, ngjitëse 

për tapete muri, ngjitës për lëkurë, ngjitës për ngjitje të plakateve, ngjitës për ngjyra bazë, 

ngjitës, ngjitës për përdorim në industri, ngjitës për fasada izoluese, materiale ngjitës për 

industri, pigment (prodhime kimike që përdoren në prodhimin e pigmenteve), masa plastike 

në gjendje të papërpunuar, ngjitës poliuretan/shkumë, preparate për zbardhje (dekolorant) 

për përdorin në industri, preparate për aritjen e jo ujëlëshueshmërisë të çimentos me 

përjashtim të ngjyrave, prodhime për konservim (prodhime muratorie për konservim), tretës 

për llak, masa vetniveluese, silikon, mbushje silikoni, masa figurative, prodhime kimike për 

ndriçim të ngjyrave, përdorim industrial, prodhime kimike për pengimin e kondenzimit, 

mjete kimike për zbardhje, çimento   

2   Ngjyra, vernik, llak, mjete  mbrojtëse nga ndryshku dhe kundër kalbjes së drurit; 

materije ngjyruese; mjete gryerje; rëshira natyrale të papërpunuara;  materiale në formë 

folish dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, printues dhe artistë   

19   Materiale ndërtimi jo metalike; çimento azbesti, llaç azbesti, beton, elemente 

dekorative që nuk janë nga metali për ndërtim, mbështjellës muri që nuk janë nga metali 

për ndërtim, llaç, llaç për ndërtim, llaç dekorues, materiale forcues që nuk janë nga metali, 

për ndërtim, fasada që nuk janë nga metali për ndërtim. 

 

   

 

 

(111)  19713 

(151)  07/12/2016 

(181)  05/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1136 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte për kujdesin dhe pastrimin e lëkurës dhe flokëve.   
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(111)  19711 

(151)  07/12/2016 

(181)  05/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1137 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  PLIVENSIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

(111)  19712 

(151)  07/12/2016 

(181)  05/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1138 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  TARLYNZO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, veterinere dhe sanitare; substanca dijetike të përshtatura 

për perdorim në mjekësi, ushqim për bebe; flastera, material për lidhje; material për 

blombimin e dhëmbëve, dyll dental; mjete dezinfektuese; preparate për zhdukjen e 

parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAZDHIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

247 

 

(111) 124 

(210) KS/R/ 2008/491 

(180) 05/03/2027 

(220) 06/05/2008 

(730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 

          One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3114 

(210) KS/R/ 2008/1071 

(180) 19/12/2026 

(220) 07/04/2008 

(730) Hanna-Barbera Productions, Inc.,  

          4000 Warner Blvd.,Burbank, CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1807 

(210) KS/R/ 2008/1398 

(180) 24/01/2027 

(220) 20/08/2008 

(730) Deere & Company  

          One John Deere Place, Moline, Illinois 61265-8098, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7154 

(210) KS/R/ 2008/1405 

(180) 25/05/2027 

(220) 21/08/2008 

(730) Strauss Group Ltd. 

          49 Hassivim Street, Petach Tikva 49517, IL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 303 

(210) KS/R/ 2008/1523 

(180) 25/05/2027 

(220) 26/08/2008 

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA 

          30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JP 

____________________________________________________________________ 
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(111) 304 

(210) KS/R/ 2008/1524 

(180) 10/04/2027 

(220) 26/08/2008 

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA 

          30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1925 

(210) KS/R/ 2008/1581 

(180) 05/01/2027 

(220) 28/08/2008 

(730) WYETH LLC 

          235 East 42nd Street, NY 10017 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1885 

(210) KS/R/ 2008/1758 

(180) 15/01/2027 

(220) 09/08/2008 

(730) WYETH LLC 

          235 East 42nd Street, NY 10017 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 339 

(210) KS/R/ 2008/2007 

(180) 15/12/2026 

(220) 16/09/2008 

(730) AMVAC CHEMICAL CORPORATION 

          4695 MacArthur Court Suite 1250, Newport Beach, California 92660, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7132 

(210) KS/R/ 2008/2250 

(180) 13/12/2026 

(220) 22/09/2008 

(730) DROGA KOLINSKA, Živilska industrija d.d. 

          Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3894 

(210) KS/R/ 2008/2671 

(180) 10/04/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) GE HEALTHCARE AS 

          Nycoveien 2, 0485 Oslo, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6324 

(210) KS/R/ 2008/3868 

(180) 27/11/2026 

(220) 15/10/2008 

(730) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (Also Trading as Seiko Epson Corporation) 

          1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 977 

(210) KS/R/ 2008/4529 

(180) 02/05/2027 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme Corp.  

          One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 5058 

(210) KS/R/ 2008/5223 

(180) 05/04/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) AMERICAN CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED 

          ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5060 

(210) KS/R/ 2008/5225 

(180) 18/01/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) AMERICAN CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED 

          ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5067 

(210) KS/R/ 2008/5233 

(180) 05/05/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED 

          Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5079 

(210) KS/R/ 2008/5267 

(180) 24/01/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. 

          2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5100 

(210) KS/R/ 2008/5340 

(180) 20/01/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Germany) Gmbh 

          Alsterufer 4, D20354 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5839 

(210) KS/R/ 2008/5341 

(180) 21/04/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc 

          2711 Centerville Road, Suite 300,Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6196 

(210) KS/R/ 2008/6731 

(180) 08/12/2026 

(220) 17/11/2008 

(730) Tegometall International AG 

          Industriestrasse CH-8574 Lengwil, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1387 

(210) KS/R/ 2008/7115 

(180) 14/06/2026 

(220) 18/11/2008 

(730) Flint Group US LLC 

          14909 Beck Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6014 

(210) KS/R/ 2008/7571 

(180) 25/02/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Kabushiki Kaisha Toshiba (Toshiba Corporation)  

          1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5965 

(210) KS/R/ 2008/7575 

(180) 25/02/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) Kabushiki Kaisha Toshiba (Toshiba Corporation) 

          1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6151 

(210) KS/R/ 2008/7734 

(180) 13/03/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) Eli Lilly and Company 

          Lilly Corporate Center, 46285 Indianapolis, Indiana, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 58 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

252 
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MARKAVE TREGTARE 
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(111) 7154 

(210) KS/R/ 2008/1405 

(220) 21/08/2008 

(730) Strauss Group Ltd. 

          49 Hassivim Street, Petach Tikva 49517, IL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1925 

(210) KS/R/ 2008/1581 

(220) 28/08/2008 

(730) WYETH LLC 

          235 East 42nd Street, NY 10017 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1885 

(210) KS/R/ 2008/1758 

(220) 09/08/2008 

(730) WYETH LLC 

          235 East 42nd Street, NY 10017 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8257 

(210) KS/M/ 2007/66 

(220) 26/12/2007 

(730) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC 

          10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 20817, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8259 

(210) KS/M/ 2007/68 

(220) 26/12/2007 

(730) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC 

          10400 Fernwood Road, Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 20817, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15053 

(210) KS/M/ 2008/1868 

(220) 02/09/2008 

(730) Swisspearl Group AG 

          Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15055 

(210) KS/M/ 2008/1869 

(220) 02/09/2008 

(730) Swisspearl Group AG 

          Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9431 

(210) KS/M/ 2008/1870 

(220) 02/09/2008 

(730) Swisspearl Group AG 

          Eternitstrasse 3-8867 Niederurnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2009/8174 

(220) 14/01/2009 

(730) ERGO Group AG 

          40198 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12006 

(210) KS/M/ 2009/8678 

(220) 27/04/2009 

(730) Swisspearl Group AG 

          Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2010/597 

(220) 22/06/2010 

(730) ERGO Group AG 

          40198 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5574 

(210) KS/R/ 2008/325 

(220) 16/04/2008 

(730) Helly Hansen AS 

          Munkedamsveien 35 0250 Oslo, NO 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1750 

(210) KS/R/ 2008/857 

(220) 06/10/2008 

(730) VIVARTIA HOLDING S.A. with distinctive title VIVARTIA HOLDING  

          Municipality of Spata-Artemida, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1751 

(210) KS/R/ 2008/858 

(220) 06/10/2008 

(730) VIVARTIA HOLDING S.A. with distinctive title VIVARTIA HOLDING 

          Municipality of Spata-Artemida, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1752 

(210) KS/R/ 2008/860 

(220) 06/10/2008 

(730) VIVARTIA HOLDING S.A. with distinctive title VIVARTIA HOLDING 

          Municipality of Spata-Artemida, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1387 

(210) KS/R/ 2008/7115 

(220) 18/11/2008 

(730) Flint Group US LLC 

          14909 Beck Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8471 

(210) KS/M/ 2008/1249 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. 

         Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12212 

(210) KS/M/ 2008/1250 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. 

         Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16369 

(210) KS/M/ 2008/2930 

(220) 26/04/2010 

(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH 

         Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16370 

(210) KS/M/ 2008/2932 

(220) 26/04/2010 

(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH 

         Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16372 

(210) KS/M/ 2008/2939 

(220) 26/04/2010 

(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH 

         Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16373 

(210) KS/M/ 2008/2944 

(220) 26/04/2010 

(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH 

         Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16374 

(210) KS/M/ 2008/2947 

(220) 26/04/2010 

(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH 

         Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9493 

(210) KS/M/ 2008/4253 

(220) 16/10/2008 

(730) August Storck KG 

         Waldstrasse 27 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13096 

(210) KS/M/ 2011/568 

(220) 26/05/2011 

(730) Top Shop International SA 

         Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14228 

(210) KS/M/ 2012/496 

(220) 11/05/2012 

(730) Top Shop International SA 

         Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16348 

(210) KS/M/ 2013/828 

(220) 20/08/2013 

(730) Henkel IP & Holding GmbH 

         Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17833 

(210) KS/M/ 2013/1104 

(220) 18/11/2013 

(730) Top Shop International SA 

         Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20176 

(210) KS/M/ 2014/1196 

(220) 10/12/2014 

(730) Nestlé Skin Health S.A. 

         Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 814 

(210) KS/R/ 2008/4501 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 

         980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6536 

(210) KS/R/ 2008/6834 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel IP & Holding GmbH 

         Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6537 

(210) KS/R/ 2008/6835 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel IP & Holding GmbH 

         Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6538 

(210) KS/R/ 2008/6836 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel IP & Holding GmbH 

         Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6539 

(210) KS/R/ 2008/6837 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel IP & Holding GmbH 

         Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3223 

(210) KS/R/ 2008/6849 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel IP & Holding GmbH 

         Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 


